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BESKRIVNING

När Karl-Arne Ekebladh, den så kallade Koboltkungen, hittas drunknad utanför sitt sommarställe, inleds
en maktstrid om hans framgångsrika gruvkoncern. Fyra arvingar slåss om makten, änkan Monica, sonen
Johan, dottern Carin från ett tidigare äktenskap och Roger, resultatet av en tillfällig förbindelse i
lumpen.Efter en kupp hamnar Roger utanför och han tvingas på egen hand jobba sig upp inom
byggbranschen. Istället är det Urban Gerton, tidigare bolagsjurist i koncernen och dessutom Monicas
älskare, som hotar de tre arvingarnas makt och rikedom. Han tar makten i moderbolaget Engelsberg och
snart blir det tydligt att han vet saker om de andra som ingen vill ska komma fram.Göran Hägg (1947-
2015) var en svensk litteraturvetare, författare, kritiker och debattör som skrev skönlitteratur, historiska
och litteraturhistoriska böcker samt radioteaterpjäser. Han tilldelades Aftonbladets litteraturpris 1974.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ria Money Transfer

Noun. That painting must be worth a lot of money. He earned some money last summer as a musician.
We're trying to save enough money for a new car.

Financial, Economic and Money News - USATODAY.com

The latest business news and financial news on the market and economy. Get financial advice to wisely
invest and manage your personal finances to pay for college ...

Money - Idioms by The Free Dictionary

Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment for goods and services and
repayment of debts, such as taxes, in a particular country or ...
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