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I en lada i närheten av Viby prästgård står en grön Rolls-Royce från 1932. Den har tillhört den brittiske
ambassadören i Kenya, den har kört över savannerna, Karen Blixen har druckit champagne i dess baksäte och
Hemingway har lånat den under skrivandet av Snön på Kilimanjaro.När tioårige Johan Kristian Homan en

dag hittar bilen och sätter sig bakom ratten inleds en livslång fascination inför Afrika och han avger ett heligt
löfte: en gång ska han komma till den mytomspunna kontinenten.Åren går och drömmen bleknar, tills det en
dag pinglar i kamelklockan i antikhandlare Homans affär i Gamla stan och en man stiger in. Han äger en
resebyrå och föreslår en deal: en gustaviansk byrå mot en exklusiv resa, till Afrika. Johan Kristian slår till.
Fast hade han anat vad som komma skulle hade han tänkt sig för, både en och två gånger …Redan innan
resan blivit av dras Homan in i en våldsam historia med en död legosoldat, stulna afrikanska konstföremål

och en brutalt nerslagen äldre dam.
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Wahlström Widstrand 2011Jan Mårtenson har skrivit 59 böcker och detta är den 39e med antikhandlaren
Johan Kristian Homan i huvudrollen.Homan debuterade i Helgeandsmordet redan 1973. The 47yearold was a
cast member on the 2012 CMT reality show Bayou Billionaires which featured their family after they. Från
79 kr mån Prova fritt i 14 dagar Upptäck vårt abonnemang för e och ljudböcker. Finns det något bättre än att

luta sig tillbaka i trädgårdssoffan hängmattan eller sanden och läsa en härlig bok?. Med en enkel
matematikoperation kan man då räkna ut att han nu borde ha nått den aktningsvärda åldern av 83. til et

akacietræ mens de uforstyrret følger os med et dovent blik. Ladda ned Lyssna i vår app för iPhone iPad och
Android. pocket 2012. Overladt til døden. Meillä on miljoonia kirjoja löydä seuraava lukuelämyksesi tänään

Aina edulliset hinnat ilmainen toimitus yli 3990 tilauksiin ja nopea kuljetus.
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