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En våldsam brand utbryter en höstnatt i husvagnar och tält på Singö camping, där en grupp romer bor.
Kriminalinspektör Solbritt Andersson, som är utlånad från Stockholm till Norrtälje polisstation, och hennes
kollega Lena Karlsson leder utredningen. Förövarna har inte lämnat några spår på platsen, bortsett från att de
har sprejmålat en brun triangel på en vägg. Snart står också en gård på norra Singö i lågor. Finns det ett
samband mellan mordbränderna? Parallellt med de komplicerade brandutredningarna fortsätter polisen arbetet
med att kartlägga nätverket kring den gäckande spionen och ex-militären Sven Löwengrip. Det förflutna kastar
återigen långa skuggor över skärgårdsön. Mordbrännaren är den andra fristående delen i Singöserien. Sagt om
Singöspionen "Boken försöker att inte ta fram ett klichéartat våld eller sexistiskt våld mot kvinnor det har de
lyckats jättebra med. Det är en snäll, väldigt trygg historia med ganska vanliga människor och jag tycker de
lyckats bra med det." - Magnus Utvik, Gomorron Sverige " ...språket är lättsamt, utan påhängda metaforer och
handlingen tar sig fram kantad av igenkännbara vardagssituationer, vilket gör att läsningen blir behaglig och
avkopplande. [...] Solbritt Andersson är en uppfriskande bekantskap som det skulle vara roligt att fortsätta att
umgås med." - Per Ahlander, VLT
1 tim 33 min. Sedan såldes den, och tändes eld på av Doktor Åsas sambo Magnus Lundberg. com håller dig
uppdaterad med vad som skrivs om Vellinge och dess kommun genom att samla ihop nyheter från olika
tidningar. Först hamnade den i fokus i en uppmärksammad arvstvist. 1 tim 33 min. com håller dig uppdaterad
med vad som skrivs om Vellinge och dess kommun genom att samla ihop nyheter från olika tidningar.
Nyheter om Vellinge Vellinge.
Kurt Wallander-filmerna är en samling filmer och tv-serier baserade på Henning Mankells rollfigur med
samma namn. Nyheter om Vellinge Vellinge.
Doktor Åsa och Magnus Lundberg hann betala handpenningen på 1,9 miljoner – sedan brann Harry Scheins

villa. Denna berättelse handlar om mordbrännaren och mördaren Martin Svensson, men också om sonen
Emil, den oskuldsfulle medhjälparen. Det förekommer totalt fyra … Kurt Wallander (Swedish pronunciation:
[valˈlanːdər]) is a fictional character created by Swedish crime writer Henning Mankell (1948 – 2015). Krister
Henriksson was born on November 12, 1946 in Häverö, Stockholms län, Sweden as Jan Krister Allan
Henriksson. Denna berättelse handlar om mordbrännaren och mördaren Martin Svensson, men också om
sonen Emil, den oskuldsfulle medhjälparen. He is an actor and director, known for Kiss Me (2011), Sex hopp
& … Våldtäkten på kyrkogården: ”Tre gärningsmän överföll flickan när hon var på väg hem från skolan”
Romanfiguren Kurt Wallander er kriminal-kommissær ved politiet i Ystad og spiller hovedrollen i en
efterhånden verdenskendt krimiserie af forfatteren Henning Mankell. Nu är den, Harry Schein-villan, till salu
igen. Välkommen till Sveriges bästa kommun Ni känner väl till det gamla skånska talesättet; ”En skåning
skryter inte, han bara talar om hur det är. Sedan såldes den, och tändes eld på av Doktor Åsas sambo Magnus
Lundberg.

