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Med rov i rollatoren Catharina Ingelman-Sundberg Hent PDF Fru Anderson slår til igen. I selskab med
Geniet, Spaden, Anna-Greta og Stina har fru Anderson aka Märtha lagt opholdet på plejehjemmet Diamanten
bag sig og er taget til Las Vegas. Med nøje tilrettelagt strategi, løse tænder og kørestole har de planlagt et kup

i kasionet. Rovet skal mangedobles og placeres i fonden til gavn for de ældre og syge.

Men da de fem vender næsen hjemad igen til en nyligt indkøbt villa på Värmdö, har de fået kriminel
konkurrence på vejen. De bor kort sagt dør om dør med den lokale rockerklub. Det er kompliceret. Men fru
Anderson må i gang med planlægningen af det næste store kup. Og hvem ved, måske får hun og de fire andre

brug for at inddrage en rocker eller to i deres forbryderiske foretagende.
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