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»En forbrydelse om dagen holder fut i bagen.« Stina, 77 år.

Fem mennesker møder hinanden i et kirkekor. Bliver venner og bestemmer sig for at blive gamle sammen. Da
den tid kommer, flytter de på et plejehjem i fællesskab. Men besparelser på plejehjemmet og forholdene for
ældre mennesker generelt er de ikke tilfredse med, og i stedet for at klynke og klage beslutter de at tage sagen

i egen hånd.

Catharina Ingelman-Sundbergs bog om fem gamle mennesker og deres oprør over urimelige besparelser og
tingens tilstand er både en feel good-roman og en samfundssatirisk røverhistorie.

Bogen er solgt til udgivelse i mere end tyve lande og har ligget på bestsellerlisten i Sverige, Norge, Island,
Tyskland og Italien.

Catharina Ingelman-Sundberg er forfatter til en lang række bøger og bestsellere i sit hjemland.
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