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BESKRIVNING

Långtradarchauffören Johnny har två döttrar som han inom sig, jämför med Skönheten och Odjuret, om än
av samma kön. Systrarna har alltid fått dela rum, tills Rebecca flyttar och Elisabet förälskar sig i Stellan.
Johnny är fortfarande lyckligt ovetande om det grymma öde som kommer att drabba hans
döttrar.Kriminalkommisarie Bernt Persson har haft en lång och framgångsrik karriär inom polisen i
Östersund. Dagarna innan han ska pensioneras, hamnar ett rutinärende på hans skrivbordett vanligt
försvinnande Det kommer troligtvis att lösa sig utan större problem. Han kommer att ha avslutat ärendet i
tid till dagen P, som i pension. Den saknade, en man i tjugofemårsålder, har varit försvunnen några dagar.
Om det inte vore för allt stöldgods som påträffades hos honom, så hade det knappast blivit ett fall för
Bernt Persson. Det visar sig snart bli en komplicerad utredning, då ett antal älskarinnor till den försvunne
dyker upp. Att Tomas och Märta Bredvåg finns vid en förmodad brottsplats , kommer inte som någon
överraskning och underlättar inte Östersundspolisens arbete.Lösningen på det till synes enkla fallet blir
inget som Bernt Persson och hans kollegor vill minnas, då det slutar med en dödlig katastrof.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Det är över nu (1995) - Gyllene Tider

Det ovanligt varma novembervädret är över. Nu kommer delar av landet att få vinter - och på vissa håll
kan temperaturen sjunka till 20 minusgrader

Luleå-legendaren i tårar : "Det är över nu" | Aftonbladet

Analys: Trumps "enkla tid" är över - nu inleds striden om Vita huset 2020 Publicerad 3 januari 2019. ...
Det är förenligt med SVT: ...

Analys: Trumps "enkla tid" är över - nu inleds striden om Vita huset ...

Efter "endast" oavgjort mot Elfsborg ikväll, ett resultat man normalt sätt skulle vara rätt nöjd med,
konstaterar till och med den mest optimistiske ...
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