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Boken börjar exakt där den förra, "Du går inte ensam, 2013", slutade, att Knutas blir påkörd 

med avsikt av Stefan Norrström, vars liv han sedan själv sedan räddar sedan Norrström 

krockat med ett hus och blivit allvarligt skadad. 

Norrström ville straffa Knutas som han håller medansvarig för att Norrströms fru och två barn 

omkom i en bilolycka då de jagades i de spanska bergen av den spanska polisen. Hustrun 

skulle gripas för att utlämnas till den svenska domstolen misstänkt för mord i Sverige.  

 

Kriminalkommissarie Anders Knutas vaknar upp ur medvetslösheten på ett sjukhus. 

Norrström överlever och får ett långt fängelsestraff dömd för mordförsök.  

Knutas och kriminalinspektör Karin Jacobsson, som numera är hans fru, åker till fängelset 

där Stefan Norrström sitter. Knutas vill försöka komma över sina känslor av misslyckande. 

Vill få "ett avslut på hela den här historien". (37)  

Någon förbereder sitt självmord i ett garage. 

Julia Ramberg, 35-årig fårbonde, oroar sig över att hennes syskon, Daniel och Maria,  vill 

sälja deras arvegods, Gaustäde gård på Gotland. Hon saknar sin döde lillebror Elias. 

Omkom i en klätterolycka i Chile.  

 

Någon följer fastighetsmäklaren Sanna Widding, han älskar henne. Han följer efter henne då 

hon åker till Gaustäde gård för att inspektera objektet till försäljning. Plötsligt hör hon ljud och 

ser en silhuett. Sedan försvinner allt. "Lammen tystnade" (35) 

Mannen lyfter in kroppen i sin bil. "Han gjorde det av kärlek" (47) och kör och dumpar liket i 

en sjön Bästeträsk.  

Syskonen träffas på restaurangen Munkkällaren mitt i Visbys stadskärna. Daniel har problem 

i sitt äktenskap. Maria har det körigt på jobbet. Hennes man Tommy har börjat dricka igen. 

Maria och Daniel pratar bara om hur mycket pengar de kan få ut vid en försäljning. Julia blir 

arg och lämnar dem. (44) 

---------------------------------------- 

25 år tidigare: 

Julia och Elias som små (50) 

Elias blir svårt mobbad. Julia räddar honom. (76) 

En ko ska slaktas på gården. Slaktaren ber Elias hjälpa till. Visar honom slaktmasken. Elias 

får trycka av ett löst skott. Han tyckte om det. (130) 

Elias och Julia smyger upp på den förbjudna vinden på natten. Tycker att de hört "Mylingen". 

Hon som farmor berättat om. De hittar en kista. Men i den finns bara gamla papper. En 

hemlighet (150) 

Tjugo år tidigare: (226) 

Elias bygger en klättervägg. Vill satsa på klättring. Julia har en flickvän, Tina.  



Tio år tidigare: (257) 

Elias säger till Julia att han inte står ut med deras mor som lägger alla sin bekymmer på 

honom. Blir själv allvarligt deprimerad. Tänker åka till Chile för att bergsklättra.  

Han klättrar över kanten.  

En månad tidigare (279) 

Han hade blivit kvar i Valparaiso, fått jobb i en bar, blivit kär i Rosa. Plötsligt fått resa på att 

gården skulle säljas. Känner att han måste hem.  

 

-------------------------------------------- 

Om gärningsmannen: Han är gift. Två gånger har de försökt skaffa barn men bara dödfödda.  

-------------------------------------------------- 

Karin Jacobsson om sig själv: 

Våldtagen av ridläraren som 15 åring. Blev gravid. Barnet bortadopterat. Först nyligen fått 

kontakt med sin Hanna. Och Hannas flickvän. 

Kanske har Sanna Widding lesbiska kontakter tänker hon. (84) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ulla och Kajsa, två damer, går stavgång i naturreservatet kring Bästeträsk. Upptäcker liket.  

Samling i Knutas rum, det gamla vanliga gänget. 

Kommissarie Anders Knutas, Kriminaltekniker Erik Sohlman. Karin Jakobsson, Thomas 

Wittberg. Presstalesmannen Lars Norrby och åklagare Birger Smittenberg.  

Maken Georg Wittberg förhörs. För två år sedan anmälde Sanna Widding honom för 

misshandel. Är innovationsutvecklare på Riksutställningar.  

Mordoffret dödades inte av ett pistolskott i tinningen, utan av en så kallade slaktmask.  

En dikt - av Karin Boye - hittas i fårahuset.  

Daniel besöker en spelhåla. Är redan skyldig 300 000 kronor. Kan inte sluta. Är övertygad 

om att han ska vinna tillbaka allt han förlorat först. Lånar mer med det kommande arvet som 

säkerhet. 

Knutas åker till Gaustäde för att prata med Julia Ramberg. Hon blir besvärad av frågor om 

pojkvänner. Hon berättar om att hon sett en person borta vid linbastun.  

Karin och Wittberg tar sig an Wisby Mäkleri och dess chef Lennart Skoglund. Har allt gott att 

säga om sin nyss anställda Sanna Widding.  

En kollega, Elvira Strömberg berättar Skoglund uppvaktat Sanna på ett närgånget sätt som 

hon inte uppskattade.  

Till hjälp anländer Martin Kihlgård från Rikskriminalen. Han behövde komma bort. Hans unga 

pojkvän Jean-Paul har blivit förälskad i en annan man.  

Lennart Skoglund är helt förkrossad. Deprimerad. Vill inte åka hem efter arbetet. Allt på 

grund av Sanna. Tar en lång promenad. Blir nerslagen och medvetslös.  

 



Uteliggaren Benke hittar en svårt misshandlad man. Det är Lennart Skoglund. Han ringer 

hans fru som kommer och alarmerar sjukhus och polis. Men först stjäl Benke den tjocka 

plånboken.  

Julia Rambergs vallhund Mio är försvunnen. Hittas senare misshandlad till döds.  

Daniel får besök av två gorillor. Kräver honom på pengar. Han är nästan skyldig den illegala 

spelhålan en halv miljon. De bryter en av hans fingrar. Han får en vecka på sig att ordna 

pengarna. 

Mannen är ute och fiskar. Förväntas vara borta länge. Makan tar sig in i garaget som är en 

förbjuden plats. Hon älskar honom. I handsfacket hittar hon en damväska med blod. Plötsligt 

dyker han upp i garagedörren.  

Karin och Knutas besöker Sofia Skoglund. Garaget är låst. Det är Lennart Skoglunds privata 

område. Där har han sina modellflygplan.  

Storasyster Maria har problem. Tommy har supit hela natten.  

Julia får post. Bland annat ett kuvert poststämplat i Chile. Det förefaller vara ett hemligt 

livstecken från Elias(??) 

En äldre kvinna har en 40-årig efterbliven son, Isak. Han har hittat ett hundkoppel. Sedan 

hittar han något ännu värre.  

I sitt rum gömmer han ett plastkort. Det är Sanna Widdings körkort.  

Modern tvingar honom att visa varifrån han fått körkortet. Det är ett lik under en upp och 

nervänd båt.  

Karin, Knutas och Kihlstedt åker till brottsplatsen. På Fårö, vid Dämba träsk. Sohlman är 

redan där. Hittar en kvinna helt vanställd, troligen för att försvåra identifikationen. Är 

mördaren en närstående person? Dödad med en bultpistol även hon.  

Även hon har en Boye-dikt i fickan.  

En razzia genomförs mot den illegala spelklubben. Alla identifieras, en är Daniel Ramberg.  

Daniel förhörs av polisen. Erkänner sina stora spelskulder och hur han fått fingret brutet.  

Synnöve Elke och hennes efterblivne son Isak söker upp Anders Knutas. Visar upp Sanna 

Widdings körkort. Han säger sig ha hittat det bredvid båten med liket i Dämba.   

Karin får en kort träff med sin dotter Hanna som kommit till Visby. Äter på en dyr restaurang.  

Karin upptäcker Julia Ramberg tätt ihop med en annan kvinna. Hanna säger att den andra 

kvinnan har hon varit ihop med i ett helt år. Blev sedan bara dumpad. Nu är Hanna ihop med 

Sofia Mörk.  

Julia får ett nytt vykort från Elias. Nu är det skickat från Visby! 

Sanna Widding var en skolkamrat som Elias var förälskad i som barn. Men också en av de 

värsta mobbarna.  

Daniel har supit rejält, vill fira ett nytt anbud på gården. Går hem till gården för att sova. Blir 

skitnödig på vägen. Passerar Bungemuseet och dess utedass. När han sitter där hör han att 

en bil kommer. Någon rycker upp dörren och får prova på slaktmasken även han.  

Birger Hedström upptäcker den döda Daniel på toaletten. En ny dikt av Karin Boye finns 

upptejpad på dasset.  Den heter Stjärnorna.  



Georg Widding erkänner att han misshandlar Lennart Skoglund som han misstänkte dödat 

hans fru Sanna.  

Maria Ramberg blir misshandel strax utanför gården. Vill flytta hem till Julia. Blir sedan 

kidnappad och hotad med slaktmasken. Hon göms bunden i en källare.  

Uppehåller Elias sig i Bläse?  

Är det han som är mördare? Hela polisstyrkan jagar honom. Men snart ligger han i Karins 

knä och är alldeles rentvådd.  

Ett vittne i Fårösund hör av sig till polisen. Vill anmäla ett udda par. Alina och Ingemar 

Malmkvist. Kanske är Alina den döda kvinnan vid Dämba träsk. Ingemar brukade slakta djur. 

Hans föräldrar var Elisabeth och Erik Malmkvist. Bor på Ar nummer fyra. Ingemar Malmkvists 

barndomshem 

Mannen blir förvirrad när han får reda på att Gaustäde gård inte längre ska säljas.  

"Jag vet att du gjorde det av kärlek" säger Karin Jacobsson (329) 

På sin mors grav hittar Julia en nedgrävd ask innehållande två guldringar. En var graverad 

med "Solen är du. Din Ingemar". Den andra med "Dagen är Du. Din Selma".  

Hade Julias mor haft en älskare? Eller till och med varit gift? 

Var Ingemar Malmkvist Julias pappa? 

Elias ska flytta hem tillsammans med Rosa. Får de en dotter ska hon heta Julia.  

 

------------------------------------------------ 

Varför dödade Ingmar Malmkvist sin fru Alina på ett så bestialiskt sätt? 

Varför blev han glad över att Gaustäde gård inte längre ska säljas? 

Han hade gjort det han var tvungen till. För att skydda sin dotter Julia. Av kärlek.  

------------------------------ 

Baksidestext 

En blek aprilsol kryper långsamt över det gamla stenbrottet i Bunge på norra Gotland där 

mäklaren Sanna Widding har hittats död. Några kilometer därifrån ligger en anrik 

kalkstensgård som hon fått i uppdrag att sälja. Men försäljningen väcker starka känslor i 

ägarfamiljen och snart stiger djupa och mörka hemligheter upp till ytan.  

Kriminalkommissarie Anders Knutas är tillbaka efter sin sjukskrivning och kastas genast in i 

en omskakande mordutredning. Tillsammans med kollegan Karin Jacobsson inser han snart 

att Sanna Widding inte kommer att bli det enda offret.  

 

Sedan debuten 2003 med Den du inte ser har Mari Jungstedt etablerat sig som en av 

Sveriges mest framgångsrika spänningsförfattare. Hennes böcker har sålt i över tre miljoner 

exemplar enbart i Sverige och utkommer i ett tjugotal länder. 

 


