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Ny bok i serien ’Mannen som sprängde
bort ansiktet’
Del 2, Kidnappningen, fortsätter att följa Per Lunds framfart i världen. En resa
som egentligen kan hända vem som helst. Är du på fel plats vid fel tillfälle
kan du utsättas för de händelser som Per råkar ut för. Det bara sker och då
gäller det att klara av situationen. Styrkan sitter i allmän duglighet, snabb
reaktion och mod. Per har tillgång till den styrkan, precis som många av oss
andra. När det uppstår problem löser vi dem och går vidare.

Per Lunds behagliga ungkarlsliv är ett minne blott och efter en trevlig
nattklubbskväll i Köpenhamn vaknar Per upp på Rigshospitalet. Återigen har
han råkat ut för dramatiska händelser, denna gång dock utan att själv ha
bidragit.
Numera är han starkt engagerad i sin ärvda affärsverksamhet i Sverige och
sitt älskade PLF i Köpenhamn. Båda verksamheterna utvecklas positivt och
framtiden ser ljus ut.
Per trivs med att arbeta hårt och leva upp till alla de krav som ställs på
honom i hans olika roller som företagsledare, vän, förhandlare, son och
älskare. Han reser ofta på nya uppdrag runt om i världen, men han njuter
också av livet så ofta han kan och äter gärna god mat tillsammans med
vänner, arbetskamrater och släkt.
Det händer mycket i Pers närhet och allt tycks gå hans väg. Allt är ljust tills
det plötsligt blir totalt svart för honom på Royal Bank Plaza i Toronto.
Lisa och Sven G Sverne

Mannen som sprängde bort ansiktet, del 1, Arvet och del 2, Kidnappningen är
en serie om Per Lunds öden och äventyr. När vi började skriva om Per Lund
tänkte vi oss att det skulle bli en bok om hans affärsverksamheter i
Skandinavien tillsammans med halsbrytande incidenter. Nu fem år senare har
vi skrivit fem böcker om honom och hans affärsengagemang som tar honom
till olika delar av världen.
Vi blev så fascinerade av Per och hans brokiga liv att vi helt enkelt inte kunde
sluta skriva om hans upplevelser. Är du också intresserad av att läsa om Per
Lund och hans upplevelser kan vi redan nu tala om att nästa bok i serien
kommer att publiceras under sommaren 2019 och heter, Mannen som
sprängde bort ansiktet del 3, Uppbrott.
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