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BESKRIVNING

Efter en fullkomligt misslyckad arbetsintervju söker sig Robert Åhs till en av stadens krogar. När han inte
tror att kvällen skulle kunna bli sämre så möter han Sylve Thomander, den man som några år tidigare stulit
en av hans affärsidéer. Kvällen tar plötsligt en otrevlig vändning när stämningen mellan de två förvärras,
och ett slagsmål bryter ut i Thomanders lägenhet. Robert Åhs lämnar platsen, ilsken och berusad, men när
han senare återvänder och påträffar Thomander död är han övertygad om att han bär skulden. Fast besluten
om att fly från polisen går han ombord en kanalbåt som ska färdas uppför Göta kanal. Färden tar en
överraskande vändning när Robert Åhs inser att inte bara är han oskyldig till mordet på Sylve Thomander,
men att den riktiga gärningsmannen kanske finns närmare än vad han tror ... Arne Stigson (1918-2002) var
pseudonym för Arne Malmberg. Han var en svensk journalist och författare. "Den resandes ensak" är hans
andra detektivroman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

BMW MC Klubben • Visa tråd - Äldre BMW

Efter en fullkomligt misslyckad arbetsintervju söker sig Robert Åhs till en av stadens krogar. När han inte
tror att kvällen skulle kunna bli sämre så möter ...

Det har jag alltid misstänkt - och nu är det bevisat | Aftonbladet

Göteborgs trafiksäkerhetsförening har utfört den lilla ... men när det gäller vuxna och friska passagerare är
detta den resandes ensak, ...

Den resandes ensak? - Vårdfokus - Start

Läs med fördel denna reflektion kring kravet på att religionen ska vara en privatsak (obs: förtydligande:
författaren förespråkar religionsfrihet ...
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