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Uppläsare: Reine Brynolfsson Sveriges mest berömda författare Lilly Gertzon och Sveriges justitieminister
Bertrand Thom hittas döda på golvet i vardagsrummet i sommarhuset, deras händer är sammanflätade. Är det
mord eller självmord? Huset där kropparna hittas är beläget på Tjörn, i Kyrkesund på berget Sumphuvet, och
ägs av en av de rikaste och mest berömda förlagsfamiljerna, Gertzon. Lilly Gertzons make, Johan, som ska
delta i regattan Tjörn Runt, dyker aldrig upp till start. Har han försvunnit frivilligt? Spaningschef Greger
Thulin är tveksam till att debutboken av Lilly Gertzon: Jag gömde mitt barn, ska kunna ge dem ledtrådar. Det
påstås visserligen att boken är en sann berättelse, tagen direkt ur verkligheten, men kan man tro på det?
Kriminalkommissarie Katarina Linde är av en helt annan åsikt och tar en tripp till Lysekil, där hon söker efter
en kvinna och hennes son. Är dessa personer inblandade? Mannen i boken dömdes till sju års fängelse för
incest, var han oskyldigt dömd? I Lysekil får Katarina veta att familjen i boken finns på riktigt, men var finns
de nu? I ett hus i Lysekil befinner sig en ung man.
Han går upp på vinden i ett ärende, men istället hittar han en mystisk låda fylld med brev. Breven visar sig
vara en konversation mellan hans mamma och en, för honom, okänd kvinna. För varje brev som han läser
stiger oron, men till slut bestämmer han sig för att ta reda på sanningen.
Gärningsmannen, som hon träffat på nätet ett par månader tidigare, larmar själv polisen. Vägen är helt
avstängd i väntan på bärgning. Under medeltiden ansågs trolldom inte som ett allvarligt brott; endast den som
hade begått ett mord med hjälp av trolldom fick avrättas, men det är inte känt om någon avrättades för
trolldom i Sverige under … läsdagbok. Ramona Fransson, tidigare Danlén, född Szölczinski, 23 mars 1956 i
Borås, [1] är en svensk författare tidigare bosatt på Tjörn men nu bosatt i Göteborg [1] med maken Thommy
Fransson. Vägen är helt avstängd i väntan på bärgning. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det
måste ju betyda att det roar mig på något sätt. I juni 2016 misshandlas Lotta Rudholm till döds i sin lägenhet i
Bromma. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på något sätt.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt.

I juni 2016 misshandlas Lotta Rudholm till döds i sin lägenhet i Bromma. Den första vågen – svenska
häxprocesser före 1668. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på
något sätt. Gärningsmannen, som hon träffat på nätet ett par månader tidigare, larmar själv polisen. Ångrar
djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Gärningsmannen, som hon träffat på nätet ett par
månader tidigare, larmar själv polisen.

