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Da Ante Valdemar Roos var tolv år gammel, tog hans far livet af sig og efterlod en otte år gammel tipsrække.
Valdemar tog over og har tippet samme række lige siden. Han er nu næsten tres, og alle kloge ord om at
´tålmodighed belønnes´ viser sig at passe. Han vinder to millioner et hundrede tusinde kroner. Uden at sige
noget til familien siger han sit job op og køber et lille hus. Et sted, hvor han kan være sig selv. Slippe for
konen og hendes børn, slippe for jobbet og chefen. Bare være Ante Valdemar Roos og se, hvad det indebærer.
Så en mandag, da han kommer ud til hytten, opdager han, at en kvinde har været der, og stik imod hvad han
ville have troet, mærker han en lille glæde gro frem. Alt dette får først noget med vicekriminalkommissær
Gunnar Barbarotti at gøre, da Roos forsvinder. En fortælling om Hr. Roos er tredje bind i serien om
kriminalkommissær Gunnar Barbarotti. Bind to, En helt anden historie, blev kåret som Bedste svenske krimi
2007. Vidunderlig og gribende og følsom krimi fra den svenske kriminalmester Håkan Nesser Det er en af den
slags bøger, der henvender sig til sjælen, og derfor var denne anmelder tæt på at udvikle en regulær
depression, da den var forbi. At vende sidste side føltes næsten som at miste en pårørende, og når litteratur er
sådan ... ja, så bliver det vel egentlig ikke bedre. Anne Sophia Hermansen, Fyens Stiftstidende

Han blev født nær byen Kumla som også spiller en rolle i flere af hans bøger. BAAGØE Kaj Hedemann. B.
Nesser er søn af Sven August Nesser og Maria Olivia. Oehl. Nesser er søn af Sven August Nesser og Maria
Olivia. A. 5. BACH-NIELSEN Povl. Deilige Opvarterinder der maae stande sødt beredt, | For med Badejord
og Duge mig at vederqvæge ret.
Nesser er søn af Sven August Nesser og Maria Olivia. 5. Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i
mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes. Det er dog ikke alle
bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. BACHMANN Ida. Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne
opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes.
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