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BESKRIVNING

Egon, 85 år och singel, upplever sitt livs mest omtumlande sommar. När han och de övriga i
pensionärsgänget ger sig ut i Ragnars nyinköpta segelbåt går det inte helt enligt plan. Ombord hittar de
nämligen båtens tidigare ägare, Gustav Sparre, död. Utan att tänka på konsekvenserna bestämmer sig Egon
och Ragnar för att slänga honom överbord, men olyckligtvis fastnar kroppen i en tamp. Det blir stor
uppståndelse i Skanörs hamn när båten anlöper med Gustav Sparre i släptåg. Det visar sig snabbt att han
inte dött en naturlig död och Skanörs poliser har fått ett komplicerat spaningsmord på halsen. När det kort
därpå inträffar ytterligare ett dödsfall i hamnen, riktas pressens blickar mot den idylliska badorten i söder.
Samtidigt som kraven på poliserna ökar, bestämmer sig Egon för att testa nätdejting. Under signaturen En
charmör från Skanör kastar han sig huvudstupa in i dejtingens förtrollade värld. Det slutar i total
katastrof.Strandhotellet är en humoristisk deckare om pigga pensionärer, oväntad död och den svåra
konsten att både hitta och behålla kärleken. Det är den fjärde delen i den populära serien Mord i Falsterbo.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spa | Hotell | Konferens | Vid havet | Falkenberg Strandbad®

Bokat ett av våra färdiga paket på Strand Hotell Borgholm. Välj själv det som passar dig bäst.

Strandhotellet - Christina Olséni, Micke Hansen - adlibris.com

Strandhotellet i Öregrund AB är ett mindre aktiebolag med 4 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en
vinst på 955 TKR. Det sitter endast män i styrelsen.

Strandhotellet, Blokhus, Denmark - Booking.com

Dubbelrum med en dubbelsäng alternativt 2 st enkelsängar för 2 personer. Lite större rum, en del med
balkong. Möjlighet till en extra bädd för 350kr.
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