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BESKRIVNING

En skruvad kriminalkomedi med värme och humor!»Kan man få livstids fängelse när man är 82
år?«Tidigt en morgon tjuvspelar de gamla vännerna Egon och Ragnar tillsammans med systrarna Elisabeth
och Märta på Falsterbo golfbana. Det ser ut att bli en fantastisk sommardag men golfrundan avbryts tvärt
när vännerna gör en fasansfull upptäckt. I bunkern på hål två ligger golfklubbens ordförande Sven
Silfverstolpe död.Stor förvirring utbryter och Egon och Ragnar gör vad de kan för att bringa ordning i
kaoset. För att dölja sin inblandning i Silfverstolpes död baxar de in honom i golfbilen och kör mot
klubbhuset. Men ingenting går som planerat och snart har de satt igång en händelseutveckling som är
omöjlig att stoppa. Och det här är bara starten på en ovanlig sommar under Falsterbonäsets soliga
himmel.Badhytten är en skruvad kriminalkomedi med värme och dramatik, spänning och humor, skriven
av debuterande författarduon Christina Olséni och Micke Hansen. Boken är första delen i serien Mord i
Falsterbo.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

badhytten | Adlibris

I januari 2009 brann restaurang Badhytten i Skanör ner. Efter flera överklaganden och fördröjningar stod
efterföljaren äntligen färdig sommaren 2016 ...

Badhytten : det som göms i sand kommer fram ibland - Christina Olséni ...

Våren kom till Skanör när Badhytten slog upp dörrarna! I år med nya driftduon Michael Stegfeldt och
Michael Egly vid rodret.

Badhytten - en tillflyktsort - Ystads Allehanda

Välkommen till Badhytten, en oas bland sanddynerna i Skanör där du kan äta gott och umgås med dina
vänner till in på småtimmarna. Börja morgonen på vågorna ...
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