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Homan i Miami Beach Johan Kristian Homan, den stillsamme antikhandlaren från Gamla stan, är på en god
väns bröllop i Shakespeares födelsestad Stratford-upon-Avon, där han träffar en förmögen svensk
musikproducent. Denne bor i Schweiz, är också samlare på exklusiv nivå och inriktar sig på antikviteter från
Grekland och Rom. Nu finns en magnifik bronshjälm från 500-talet före Kristus till salu på en utställning i
Miami Beach. Den kunde ha burits av en grekisk krigare vid slaget vid Marathon och är ett unikt föremål av
museiklass.
Samlaren ber Homan köpa in hjälmen för hans räkning, priset är inte några problem. Han kan inte göra det
själv, eftersom han inte har inresetillstånd till USA: "Skattemyndigheterna där och jag har olika
uppfattningar", som han säger.Johan Kristian tar uppdraget, reser till Miami och imponeras av den storslagna
art déco-arkitekturen i Miami Beach.
Han köper hjälmen, men det förändrar i ett slag hela hans tillvaro och visar sig få dramatiska konsekvenser,
inte bara för honom själv ...Handlingen går från antikens Grekland via England och Florida för att kulminera
vid en musikalpremiär i Stockholm, där döden slår till. Internationella miljöer med historiska inslag, en
spännande handling, ett udda och färgstarkt persongalleri - men antikhandeln vid Köpmangatan är fortande
den trygga platsen i Homans tillvaro. Eller?Jan Mårtenson är med sina hittills 41 böckerna om Johan Kristian
Homan nestorn inom svensk kriminallitteratur. Ingen kan som han kombinera kittlande mordgåtor med
kultiverad kuriosa om allt från antikviteter till Dry Martinirecept.
Bra beslut att välja Mats Årjes. Den personliga erfarenheten och kompetensen måste vara avgörande framför
om personen har erfarenhet från ett. Den personliga erfarenheten och kompetensen måste vara avgörande
framför om personen har erfarenhet från ett. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte
annat anges. Zeus är son till titanerna Kronos och Rhea. Kommentarer. Till exempel: att fara i viking

kommer av att man låg i försåt med sina skepp i havsvikar. Till exempel: att fara i viking kommer av att man
låg i försåt med sina skepp i havsvikar. Zeus är son till titanerna Kronos och Rhea.
Kommentarer. Biografi. Till exempel: att fara i viking kommer av att man låg i försåt med sina skepp i
havsvikar. Kommentarer. Boklistorna uppdateras kontinuerligt. Kommentarer. Böckerna är i gott
antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges.

