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jul:

Kabben Nilsson tänker hänga sig, på självaste julnatten. Då kommer folk minsann att ångra ett och

annat.

Fast de flesta på Saltön verkar ha nog med sitt den här vintern. Den gamle biodlaren MacFie saknar
unga Sara som startat hälsokostaffär med Kabbens förlupna sambo Lotten. Saltöns ensammaste polis Christer

längtar efter Emily, men hon har fullt upp med att frottera sig med trånsjuka kunder på sitt Café
Sockerskorpan i Göteborg. Och Emilys pappa doktor Schenker rymmer till Aten tillsammans med snart

åttioåriga Magdalena Månsson.

Om Sol och vår:

Det är vårvintersol på Saltön och på stranden samlas julgranar
på hög inför det traditionella påskbålet. Men i Göteborg möts Emily av en fruktansvärd syn: hennes café står i
lågor. Sådan tur att polisen Christer alltid är redo med en varm famn och het pulversoppa. Samtidigt smider
numera levnadsglade krögaren Kabben storstilade planer för Saltön ihop med konservfabrikens VD Lizette.
Men de behöver pengar. Helst Emilys pengar. MacFie är så lycklig med sin Sara att han bestämt sig för att
flytta till Paris. Allt tobakshandlare Blomgren begär är lugn och ro, en snaps och en sillbit till påsk och

vänliga människor som bryr sig om honom. Men det verkar visst vara kört.
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