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BESKRIVNING

Johan Kristian Homan träffar Kristina på ett party. Hon frågar om han tror på spöken. Några dagar senare
kommer hon in i hans antikhandel. Hon berättar att hon är dotter till en avliden arkeolog som i omgångar
vistats i Egypten på jakt efter oupptäckta kungagravar. Det har ryktats att han var Ramses den andres
viloplats på spåren och därför blivit föremål för den stora faraonens hämnd - en förbannelse som vilar
över dem som stör faraoners frid. Kristinas far hade dött i en svår febersjukdom. De skatter han hämtat
hem fanns fortfarande i förvar - i en museiliknande samling inrymd i ett torn intill familjens villa i
Drottningholm. Där hade nyligen oförklarliga händelser inträffat. Kristina känner till Homans framgångar
i detektivfacket och inviterar honom till en middag i villan. Spänd av förväntan gör Homan entré på utsatt
tid. Han får, förutom Kristina och några andra gäster, träffa hennes bror Gunnar, en av cheferna på
Medelhavsmuseet, och halvbrodern Robert, affärsman, samt Nabil, en egyptisk gästforskare med
kvinnotycke. Homan bjuds på god mat och trivsamt småprat, en del egyptologi och besök i det fantastiska
tornet. Homan går nöjd till sitt rum och inväntar midnattstimmen, då han ska spana efter spöken och finna
förklaringen till ett och annat. Han vaknar till av buller och rörelse i parken utanför. Det är långt över
midnatt. Tillsammans med Kristina springer han in i det olåsta tornet. På botten av en stensarkofag finner
de Nabil mördad - genomborrad av en antik, egyptisk dolk...Omslagsformgivare: Jan
Cervin,Omslagsformgivare: Ellen Adolfsson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

LIBRIS - Ramses hämnd

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...

Ramses hämnd (1991) :: HomanSällskapet - homansallskapet.se

Johan Kristian Homan träffar Kristina på ett party. Hon frågar om han tror på spöken. Några dagar senare
kommer hon in i hans antikhandel. Hon berättar att hon ...

Ramses hämnd - Ljudbok - Jan Mårtenson (9789176515549) - bokus.com

Johan Kristian Homan träffar Kristina på ett party. Hon frågar om han tror på spöken. Några dagar senare
kommer hon in i hans antikhandel.
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RAMSES HÄMND
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