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fall för kyrkoherde Simon Eldfeldt
Karlshamn år 1901. I ett hus hittas en man halshuggen och omsorgsfullt lagd i en kista. Kort därefter hittas
ytterligare ett lik i en likadan kista i hamnen. Ingen tillfällighet, tror kyrkoherde Simon Eldfeldt och hans

systerson, konstapel Ivar Jönsson.

Mannen i den första kistan visar sig vara amerikaresenären och kåkfararen Rudolf Hård. Kyrkoherden
misstänker först att den skyldige är en gammal kumpan till Hård, men sanningen kanske är mer komplicerad

än så?

Förutom en mördare som härjar i staden så tampas både kyrkoherden och hans systerson med mer världsliga
problem. Jönsson brottas med den egna moralen, och den fetlagde Eldfeldt försöker undkomma familjens
djävulska plan att få honom att äta mindre, något som visar sig vara hans kanske svåraste uppdrag hittills.

Sagt om Strömkarlen:
"hela tiden underhållande och håller läsarens intresse vid liv från första sidan till sista." -Aftonbladet

"Miljöerna från förrförra seklet är snyggt fångade också samtidigt som deras milda humor lättar upp
historien." - Upsala Nya Tidning
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