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BESKRIVNING

Spöken, finns de?Wagners storslagna musik, Karl den Stores silverapostlar som kommit till Sverige som
krigsbyte, utpressning, skattjakt och dödliga hot är ingredienser i det dramatiska händelseförlopp där Johan
Kristian Homan, den stillsamme antikhandlaren från Gamla stan, dras in.Den organiserade brottsligheten
korsar hans väg med ödesdigra konsekvenser. Johan Kristian tvingas dessutom motvilligt ställa sig frågan
om spöken finns. Får han svar?Från sin lugna vardag i antikaffären hamnar Homan i en ond cirkel. Hans
flickvän Francine, som arbetar på Säpo, liknar Julia Roberts och har svart bälte i karate och hans
konkurrent och vän Eric Gustafson, Köpmangatans svar på Oscar Wilde, ställer upp i Homans kamp för
överlevnad. För att inte tala om hans siamesiska väninna, katten Cléo de Merode.Som vanligt levererar Jan
Mårtenson en spännande kriminalroman där också konst, kultur och antikviteter har sin givna plats, liksom
god mat och goda viner.Om Silverapostlarna:"Den här kriminalromanen passar lika bra under sommarens
lata dagar som när höstmörkret kommer smygande." Monica Bonde, Svensk Damtidning
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Silverapostlarna - pocketshop.se

Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sök Sök

Silverapostlarna - wwd.se

Av Jan Mårtenson Wahlström & Widstrand, 2016 ISBN 978-91-45-23015-1, 319 sidor. Jag frestades att
bli kock efter att på sidan 315 i Silverapostlarna läst receptet ...

Silverapostlarna - Jan Mårtenson - Pocket | Bokus

Silverapostlarna.pdf --- Jan Mårtenson --- 9789174333152 Köp Silverapostlarna. Spöken, finns de?
Wagners storslagna musik, Karl den Stores silverapostlar som ...
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