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Han heter Torsten. Men du kan kalla honom T-Rex. Det är inte lätt att vara ödmjuk när man är bäst - så varför
ens försöka? Kriminalkommissarie Torsten Rexelius är övertygad om att han är landets främsta mordutredare.
Och en stilig karl, dessutom! Men just nu har Torsten en dålig sommar. Nyss dumpad efter tjugofem års
äktenskap är han i desperat behov av något som kan skingra hans mörka tankar. Därför blir han mer än nöjd
när han snubblar över ett rykande färskt lik, rakt utanför lägenhetsdörren. "Äntligen - ett sommarmord",
nynnar han när han gör sig redo att posera inför pressfotograferna.
Hög tid att Torsten Rexelius återigen blir namnet på allas läppar. Dessvärre är Torstens självförtroende långt
större än hans skicklighet och snart står mordutredningen och stampar. Saken blir inte bättre när han får se sin
exfru tillsammans med en ny man, och genast kastar sig in i ett parallellt spaningsfall mot denne hustrutjuv
med getskägg. Ju längre mördarjakten drar ut på tiden, desto mer vänds stadens blickar mot Torsten själv. Är
han den store mordutredare som han alltid utgett sig för att vara? Eller är det nu som verkligheten till slut ska
hinna ikapp Torsten "T-Rex" Rexelius? Rör inte mitt mord! är något så ovanligt som en svensk
kriminalkomedi. Det är berättelsen om en poliskommissarie med skenande inkompetens, stegrande livskris

och obefintlig självinsikt. Om en man mitt i livet som undrar varför ingenting blev som han tänkt sig.
"Dråplig deckare med skrattfaktor och en poserande polis i huvudrollen; en snubbe som blir överlycklig för
ett mord och som gärna visar upp sig i medierna. Annorlunda sommarläsning, lite Göta kanal the movie-style i
bokformat." Metro (en av veckans favoriter)
Om drevet mot Neo Annat Posted by Marika Formgren 01 Sep, 2015 21:39:34. De följande åtta åren i Joe
Hills liv är dåligt dokumenterade.
Här kan du själv skicka in nyheter och bilder från ditt område. Mitt inlägg Sveriges kristna råd gör dubbelfel
publicerades på Dagen. Alla får vara med. 85 lång, brunt hår,. – Det var verkligen min glädje att göra det för
henne. Israel proklamerade 1950 Jerusalem som huvudstad, likt i det antika judiska riket.
2018-04-18 I dag ställde sig riksdagen bakom ännu en av mina motioner. 49 min Skolinspektionen hotar
Jönköping med ett vite på 300 000 kronor. Eutanasi betraktas som ett brott i nästan alla världens länder.
Krönikan 20 mars 2016. Krönikan 20 mars 2016.
8 min I sommar påbörjas det största underhållsarbetet hittills på svensk järnväg. De följande åtta åren i Joe
Hills liv är dåligt dokumenterade. – Jeeves, är du där. – Det var verkligen min glädje att göra det för henne.
8 min I sommar påbörjas det största underhållsarbetet hittills på svensk järnväg. och sväljer kloakråttor.
Beställ fast och mobilt bredband, mobiltelefoni, fast telefoni och digital-tv från Telia. Kommunen har inte
utrett en elevs skyhöga frånvaro tillräckligt, trots två tidigare. 8 min I sommar påbörjas det största
underhållsarbetet hittills på svensk järnväg. Säg inte att du gått ut när jag just kommit hem.

