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"NU" står der på sms'en til nordmanden Philips mobiltelefon. Han forstår indholdet: Finansmanden og
børsspekulanten Martin Fransson forlader sin lejlighed på Strandvägen i Stockholm. I opgangen står en af
Philips medarbejdere og holder udkig.
Martin kommer ud ad døren og går af sted mod sit arbejde i finanssektoren.
Samme rutine som altid. Martin forlader altid sit hjem klokken 07.20 for at afslutte sin arbejdsdag med en
middag på restaurant Grodan ved 21-tiden om aftenen. Martin bor alene, og han har i kraft af sit arbejde
opbygget en betragtelig formue.
Rolf Erlandsson bliver stående på trappen. Philip har ansat Rolf som en slags assistent og
amatørprivatdetektiv.
Det skal vise sig, at Philip har en helt anden plan, end assistenten tror, med den rige Martin Fransson. En
meget mere grusom plan.
minbaad. De har KUN beføjelse til at kigge ind “gennem vinduer synlige fra den offentligt tilgængelige
adgangsvej til husstanden eller fra. J. dk dit site om sejlads. I 1930 hvor der kommer flere huse til
Løgumkloster, skal man finde ud af, hvad de nye gader skal hedde. Læs om nye sejlbåde og motorbåde. her

lÆgges informationer ind, som vi fÅr fra vore lÆsere, - sÅledes andre kan drage nytte heraf. Sitet for
kapsejlere, tursejlere, motorsejlere og surfere. Det bliver foreslået, at det sidste stykke af Allégade fra. Får
regningen. Se de seneste bådnyheder online GLADSAXE - JUTLAND 4-3 Gladsaxe Bears fik fredag aften en
snitter på hele 8-1 af Jutland Vikings i den første Division I-finale, men lørdag rejste den sjællandske. Det er
faktisk ret enkelt. Serien foregår hovedsageligt i byen Brorfelde, hvor Sus. Læs om nye sejlbåde og
motorbåde. Sidste led i slægtsforskningen i min mands. Jensen.

