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Hellere flygte end frygte Minna Lindgren Hent PDF De 90+-årige canastaspillere Siiri og Irma får nok af
renoverings-kaosset på deres ældrecenter og flytter ind til centrum af Helsinki i en lejet lejlighed, der hurtigt

udvikler sig til et midlertidigt kollektiv for ”renoveringsflygtninge”.

Der er noget uldent ved entreprenøren, håndværkerne og de stadig stigende priser på service, som beboerne
aldrig modtager. Og hvad er det egentlig for en lejlighed, de har fundet sig ... med spejle over sengene og en

mærkelig stang i stuen?

Damerne begynder at grave i sagen og støder på spor af korruption, bedrageri og trusler. Spor, der meget vel
kan lede til deres egen hoveddør. Måske er det ikke alt, der skal for en dag.

Læs også den første bog om de tre handlekraftige, humoristiske damer fra Ældrecentret Tusmørkelund:
Hellere død end dement (2016). Finlands moderne svar på Miss Marple, der med vid og bid undersøger, hvad

der foregår i den hellige udlicitering og privatiserings navn.
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