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Lolauppochner Monika Fagerholm Hent PDF Forlaget skriver: Flatnäs 1994. En ung man hittas livlös i den
lilla staden. Mördad, död. Hans namn är Flemming och brottet undersöks av tvillingpoliserna Lilla och Stora

Berglund. När mordet på Flemming följs av ytterligare ett brutalt brott mot liv är paniken i staden ett
faktum.Kring brotten i Flatnäs, staden där det annars aldrig händer nånting, lever Flatnäsborna.
Rullstolsbundna Anita i Kvarnen till exempel, hennes syster Ca Bäck som har en affär med

kommunalpampen, och så Jana Marton.Jana Marton är den som återvänder till sin barndoms stad hösten
2011, inbjuden till en middag för att ´fira höstens intåg´. Till festen anländer överraskande också några
personer som är som uppståndna från de döda.Jana Marton konfronteras med minnena från dagen då hon

hittade Flemming Petterssons lik vid en sandgrop när hon cyklade till sitt sommarjobb på snabbköpet Gusses.
Nu ser hon allt med nya ögon.
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