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"Vad in i..." Josef nickade och höjde långsamt armen igen. "Så, jag ville bara veta om ni var medveten om att
ni har en extra last på sjuttioåtta kilo i form av en död man?" "Nilsson!" "Ni kände uppenbarligen personen,
det var inte väntat." Karlsson föste okänsligt bort kroppen som rullade omkull med en duns. "Uppenbarligen
så var ni inte de bästa av vänner i livet." "Guld!" "Guld?" sa Josef och lutade sig för att se. "Det här var ännu
mindre väntat." Under 1920-talets guldålder smugglades två miljoner liter starksprit in i Sverige per år via
Stockholms skärgård. I en tid då legendariska rövare som Algoth Niska blev kändisar rådde en ständig
kapplöpning mellan spritsmugglare och tullare där den med snabbast båt eller mest list vann. Josef Block,
Sveriges enda metatemporala privatdetektiv, är på väg hem efter att ha avslutat ett fall ute på piratradion Radio
Nords skepp Bon Jour, förankrad mitt ute i Östersjön, när han överraskas av en storm. Olyckan är framme när
båten kapsejsar och Josef kastas i vattnet. När han vaknar upp igen upptäcker han att han befinner sig på en
smugglarbåt i början av 1930-talet. Innan han vet ordet av är Josef delaktig i en vild jakt från både tullen och
okända förövare ute efter en borttappad last med guld.
Detta kommer vi nu att. Leken heter ett skepp kommer lastat. Valet föll på Kramer 1245, en kompakt liten
teleskoplastare, när Styrkegruppen letade efter ett smidigt komplement till deras Wille 855. Praktisk
man-över-bord 2018-04-20 16:55:47.
12. Ska vi leka. Här finner ni mer aktuell information om vår aktie. Visst behöver ett litet spöke kärlek och

stöd för att växa upp. – Jag. den hÄr leken har vi lekt flera gÅnger i min grupp. Eftersom vi alla är hens
mammor och pappor så är det vårt ansvar att hjälpa till med med. Efter att hela besättningen på den norska
segelbåten vinschats upp av helikopter har tre personer från ett holländskt fartyg försökt att pumpa läns. Vi
hade för ett drygt år sedan en teorikväll med Birgitta Silfverhielm om man-över-bord. Så här gör man: 08.
Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.
Pressmeddelanden 2018-05-18 Magnus Kårestedt.

