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Arvidssons trettonde bok sedan starten 1976 med Enkelstöten.
Kenneth Lind, 30 år, kassaskåpsexpert, numera frimärkshandlare. Kenneths Linds
far, 65 plus
Svenne, det vill säga John Frithiof Gary Sven Mattsson, 39, säkerhetsexpert och
egen företagare.
Svenne har suttit inne länge och vill egentligen nu lämna den kriminella världen. Men
han behöver pengar och en gammal kompis behöver hans hjälp.
Axel X, medelålders, chef inom Kriminalvården. Tipsar honom. 80 miljoner kr.
Svenne behöver Kenneth Linds hjälp.
Det handlar om att stjäla en dyrbar tavla från utställningen "And there was Light"
Eriksbergshallen. Dittills okänd av Leonardo da Vinci, La Bella Principessa. Värderad
till 1500 miljoner kr.
Kenneth Lind är den borne pessimisten. Han hatar "optimistkurserna".
Gunnar Olofsson, 52, skadechef på ett stort försäkringsbolag.
Han är Karolina Jonssons chef. Jonsson var polisassistent till och med den 9:e boken
"Studierektorns byte. (2001) Från och med samma bok dyker de såta vännerna
Frithiof Gary Sven Mattsson och Kenneth Lind också upp. Bäste utredningsexperten
är Erik Sjöstedt. Karolina förstår inte riktigt mäktigheten i uppdraget.
Karolina flyttar över till LLoyd's i London.
N attvakten är Morgan P Berg. Han luras av Svenne och Kenneth och farsan som
söver honom med Sevofluran forte. Ett sömnmedel.
De tar ut tavlan och ersätter den med ett fotografi. 33 x 30 cm. I en aluminiumfodrad
kylväxa som hindrar trådlösa kontakter med chippet på tavlan.
När utställningen ska plockas ner en tid senare - 9 dagar - upptäcks förfalskningen.
Det blir ett stort media hallå. Den största stölden någonsin.
Det viktigaste för Svenne Mattsson var nu att ta bort chippet som kunde avslöja var
tavlan fanns.
Kenneth Lind är ordförande i samfälligheten.
Marita som är syster med Kenneths fru Majken har suttit barnvakt. Kenneth vill
ständigt ordna date mellan Marita och Svenne.
Kenneths farsa åker till New York och byter väska med sin kontakt.
Karolina Jonsson kontaktar Lloyds i USA. Susane Malone tar hand om henne.

Kommer hem och får beskedet från Malone att "Prinsessan är i Danmark".
Avsändarna kräver tio miljoner dollar. Utväxlingen ska ske på Öresundsbron om två
dagar.
Karolina åker dit. Vägrar att lämna över pengar förrän hon vet att tavlan de har att
erbjuda är den rätta. Det blir hot och slagsmål men Karolina visar sig vara kunnig i
både japansk och koreansk kampsport och ger gorillorna en omgång.
Susanne Malone är ursinnig, tycker att Karolina överträtt sina befogenheter. Karolina
säger upp sig.
Nästa dag ringer Malone och ber henne komma tillbaka.
Karolina besöker Kenneths Linds frimärksaffär. Vill ha hans och Svennes hjälp med
att klara av konstkuppen.
Svenne kör ut till Kenneths hus i Lindsdal. De försöker få en stund att tala ostört. Till
slut blir Svenne med att hjälpa "försäkringsbruttan".
Svenne träffar Axel X, mannen som förmedlat uppdraget.
Karolina ska träffa Svenne på Copenhagen Admiral Hotel. Även Kenneth är där. Med
sin stora hund Ulf. Även Susan Malone är där lätt kamouflerad.
De träffar de som kidnappat tavlan och springer iväg med väskorna med pengar.
Men de hade inte räknat med Ulf. Efter tre och en halv sekund fäller han "gorillan".
Polisen hämtar honom snart till sjukhus och polisstation.
Innan gänget försvinner bränner de tavlan. Men var det verkligen originalet.
Karolina tar hjälp av Lisa som föreslår att hon konfronterar Svenne om hans möjliga
inblandning i konststölden. Han berättar bland annat att Kenneth Lind sett att tjejen
bland utpressarna hade en grön tatuering i nacken. (och vem är det som har en
sådan då?).
Hon anklagar Svenne för att genomfört kuppen. Denne förnekar all kännedom om
saken.
Axel X eller Albrekt Bergman (namnet finns ej i sinnevärlden) som han egentligen
heter har varit i kontakt med beställaren. Beställaren var nöjd och Axel hade med sig
nästa utbetalning, pengarna i en plastpåse med återförslutning märkt "Returglas".
Svenne tar emot påsen.
Karolina har skuggat Svenne till Kyrkogården.
Hon besöker Svenne. Svenne avslöjar allt, och att Axel X. är AlBrekt Bergman. Han
nämner inte Kennets farsa eller var pengarna denne hämtat från USA finns.
Nämligen i farsans hus under några eternitplattor på taket.
Karolina flyger till London, träffar Susane Malone och hennes chef. Hon avlägger
rapport.
Bland annat om den gröna fjärilen som Susane Malone har i nacken och som
avslöjar henne.
Hon var hjärnan i den lilla liga som försökte pressa hennes egen arbetsgivare på 15

miljoner dollar.
Chefen avskedar henne på fläcken. Hon packar ihop sina saker och gör sedan
självmord genom att kasta sig ut från 10:e våningen. Hennes mor får ut 100 000
pund på Malones livförsäkring.
Karolina flyger hem och avlägger rapport för Erik Sjöstedt.
Tavlan var ett falsarium om än mycket skickligt sådant. När ägaren som trodde att
den var värd 1500 miljoner fick veta detta ville han inte riskera att detta bevisades
genom en undersökning utan lät bulvaner stjäla tavlan hem till USA. Och sedan
kräva försäkringsbolaget på pengarna.
Ägaren heter John Parson Franks, Washington.
----------------------------------------------------------------------------Andra kommentarer:
Al(Brekt) Bergman är en välkänd figur i Tomas Arvidsson tidigare böcker
rektor Algot "Al" Bergman dyker upp första gången i Trippelstöten 1991. Han begår
självmord genom att hoppa från hoppa från Ölandsbron.
I nästa bok : "För gammal vänskaps skull" 1996 är han tillbaka och stjäl "Gående
man" på konstmuseet i Louisiana.
Statyn byts ut mot en annan mycket lik i papier-maché. Den säljs sedan till någon
konstälskande gangster i USA för 10 miljoner dollar.
Al Bergman drunknar sedan i en brunn på den inre borggården utanför Slottskyrkan i
sina försök att hämta upp gömda pengar. Bergman binds till brottet och Jan
Bertilsson klarar sig bättre än någonsin, nu ännu rikare.
Sedan har han inte varit med förrän nu 2012.
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En okänd Leonardo-målning ställs ut
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Utställningen ”And there was light” är nästa års stora konsthändelse i Göteborg. En
renässansutställning där konstverk, varav flera original, av Leonardo da Vinci,
Michelangelo och Raphael för första gången visas tillsammans.

Invecklad och spännande, civiliserad, mycket humor och ironi, intelligenta och
riskbenägna brottslingar, men inte så slipade som Karolina Jonsson.
Driver gärna med chefen Gunnar Olofsson för försäkringsbolaget

Plats: Kalmar med omnejder. New York, Göteborg
Brotten: a) Stöld av värdefull tavla
Gärningsmän: a) John Frithiof Gary Sven Mattsson, kallad "Svenne", 39 år,
säkerhetsexpert och egen företagare, Kenneth Lind, 30 år, också han
säkerhetsexpert med specialisering på kassaskåp, numera seriös frimärkshandlare.
Trion kompletteras med Kenneth Linds farsa, 65 plus sådär, farfar och fixare. b) Axel
X, medelålders, chef inom Kriminalvården. Opererar vid sidan om som
arbetsförmedlare av lukrativa extraknäck.
c) Ulf Leo Mattsson, 63 kg irländsk varghund.
d) Susane Malone, 42, säkerhetschef vid Lloyd's i London.
Myndighetsperson: Som brottsutredare fungerar Karolina Jonsson,30 år, före detta
polisassistent och numera försäkringsbolagsanställd.
Tillvägagångssätt: Utpressning, stöld av irländsk varghund, fjärrmanipulering av
fartygs centraldator m.m.
Motiv: Som alltid, stort behov av pengar.
Vad gör de då? Delar pengarna sinsemellan och lever gott, rikare än någonsin. Ännu
mer pengar kan förväntas efter undersökning i USA av ett nytt tre skilling banco
frimärke.
Annat nytt: F d studierektorn Jan Bertilsson är inte med. Han är upptagen på annat
håll (himlen via blixten?). Han nämns bara som föredöme som god chef i skrönor
berättade av hans tidigare sekreterare, Lisa Dahl, numera arbetskamrat med
Karolina Jonsson.

