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Astrids Sammils, Amanda Forssell – född Jaxon, hennes väninna som hon känt sedan studietiden, 

Amandas make Peter Forssell. 

Peter kommer inte till nyårsfesten, Amanda blir mycket orolig. Hon får ett sms och lämnar festen. 

Stefan Hallgrimsson, rik islänning, är värd i sin lägenhet i London och sambo med Astrid. 

Poeten och översättaren Gabriel Wrede är Astrids exmake.  

Asdis ”Disa” Hallgrimsdottir är är Stefans syster. Disas sambo är Zoe Miller, psykoanalytiker. Hon är 

kvinna. Jon är Disas son.  

Astrid får ett epost-meddelande. Det är ett hatbrev. Sådana har hon fått många av tidigare. Hon visar 

mejlet för de övriga gästerna.  

En slovensk diplomat och dennes italienska fru anländer. 

Stämningen är hög när Astrid ringer till det hotell där Forsells bor. Portiern mrs Kapoor är orolig och 

ber Astrid komma till hotellet.  Hon tar sig till hotellet och tillsammans med mrs Kapoor hittar de 

Peter Forssell död i hotellrummets badrum, tydligen skjuten i huvudet med flera skott.  

 

Stockholm & Dalarna Februari 2013 

Astrid tvingas till ett nytt jobb av kabinettsekreteraren på UD Elias Markström. Honfår ett vikariat 

som protokollsekreterare.  

Gabriel Wredes nya roman ”Gift” väcker stort intresse. Utrikesminister Agneta Myhre var orsaken till 

Astrids och Gabriels skilsmässa.  

Astrid träffar familjens advokat Erik Bruce som ska hjälpa Amanda efter hennes makes död. 

Bevisligen gjorde Peter Forssell självmord. Orsaken skulle vara att Peters företag höll på att gå i 

konkurs och att fanns oegentligheter som orsak. Astrid vill träffa Amanda, men hon tycks vara inlagd 

på okänd ort. 

Astrid letar upp sjukhuset bara för att finna att hon just lämnat det i en bil med en okänd man.  

När Astrid kommer hem väntar hennes exmake Gabriel utanför dörren. Han säger att han måste tala 

med henne. Hon är i fara.  

Gabriel har kontaktat ett ” antifeninistiskt webbforum för utvalda medlemmar”. Det leds av ”Knox” 

och där tonen är rå och där också Astrid utsätts för hat.  

Dalarna Skärtorsdag 28 mars 2013 

Astrid är hemma på sin gård i Dalarna. Carina Svahn är också där med sitt barnbarn Valle. 

Träffar grannen Robin Färm och hans barn Bianca.  

Barnen hittar ett lik i sjön. Liket visar sig vara Matei Lucescu. Han har fått ena armen avkapad och 

benen är sammanbundna. Gunnar Sand från rättsmedicinska i Upsala ankommer. Kriminalinspektör 

Lena Markovic tar hand om fallet. En gammal antagonist till Carina Svahn.  

 

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

Carina Svahn, i ett ödsligt beläget hus mitt i Västerbergslagens djupa Dalaskogar. Hon har en 

nyårsgäst, sin halvbror Sölve Svahn, musiker och nykter alkoholist.  Gott om pengar.  



Tina, Carinas dotter.  

Det ringer på dörren och tre rumäner knackar på. Carina bjuder in dem. De heter Tudor, Matei och 

Vasile och söker arbete. De har erbjudits arbete på Ransnoret, en nedlagd anstalt.  

Matei lånar ett dragspel och spelar så bra att Sölve vill ordna spelningar åt honom. Kanske är Sölve 

ute efter en ung pojke?  

Stockholm & Dalarna Februari 2013 

Carina Svahn tar bussen till Hammarås centrum. Hon ska försvara sin uppsats som ger henne 

gymnasieexamen.  Hennes lärare Johan Malm vill att de träffas hemma hos honom där han bjuder 

henne på vin. Han är mest intresserad av att ligga med henne och använder grovt våld när hon är 

ovillig. Hon lyckas lura honom, slår sönder vinflaskan och kör upp den i hans ansikte.  

Efteråt är hon helt slut och söker sällskap hos sin bror Sölve.  Han berättar att den unge rumänen, 

Matei Lucescu, som flyttat in i ett gästrum, har försvunnit. 

Dalarna Skärtorsdag 28 mars 2013 

Carina hjälper sn bror Sölve med att identifiera Mateis döda kropp. Och till polisstationen där Lena 

Markovic förhör och anklaga Sölve för att ha mördat Matei. Ett sexmord eftersom Sölve är bög. 

Riktigt otrevligt avsnitt.  

Carina ringer Astrid för att få hjälp och råd.  

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

Dalarna långfredag 29 mars 2013 

Astrids granne Hildur håller koll på Sammilsgården.  

Ta reda på vem det är som äger Ramsnoret, som har fastighetsbeteckning 1:14. Det ägs av ett bolag 

som heter Knox Properties.  

Astrid ska äta lunch med Andreas Wallin, Amandas släkting.  

Dalarna  Påskafton 30 mars 2013 

Carina firar påsk med Sölve. Sedan beger de sig till Bergslagsgallerian för att träffa någon som känner 

Matei. På Dagnys café serverar Gunnel Björkman som gillar Sölves musik och som träffat Matei på 

cafét. Han var med en svensk kille.  

Stefan har kollat upp några av Astrids brevvänner. Han har hittat en del av datorerna, IP-numren, en 

finns i närheten av Astrids gård.  

Sedan åker de till Ramsnoret på natten och snokar. Inget spännande händer. 

Stockholm & Dalarna 2 april 2013 

Astrids arbetsdag är på Slottet. Hon träffar hovmarskalken. Sedan på UD. Ann-Marie Berg hjälper 

henne motvilligt att lämna över namnet på den som undertecknat köpehandlingarna till Ramsnoret. 

Han heter Vide Göransson. Han bor i Hammarås.  

Carina kommer på att Vide Göransson gick i Carinas och Astrids skola. En årskurs över. Ska ha ett jobb 

i en seconhandbutik. Carina går dit och träffar Evy Svärd. Hon kan berätta om Vide. Bland annat att 

han är försvunnen. Astrid träffar sin syssling Andreas. De påminner sig om Amanda en gång var 

förlovad med en militär. Kallades fänrik Ivan. Eller ”Jonte”. Han tycket illa om ”feministfittan” Astrid 



som han menade gjort att Amanda lämnade honom.  

Astrid får ett nytt hatmejl. Från någon på biblioteket i Hammarsnäs. Carina åker dit. Ingen sitter vid 

datorerna.  

Vides mor var Anniak Göransson. Hon var med i hippiekollektivet på 70-talet på Ramsnoret.  

Carina kollar tiningsläggen från 79-80. Hittar Mats Oskarsson med barnen Love, Vide, Cheyenne och 

lilla Dakota.  

Stockholm & Dalarna 3 - 19 april 2013 

Astrid tar kontakt med Cheyenne Bergman, Kollektivet upplöstes efter en olycka med vedkapen där 

Mats förlorat sin arm.  

Carina och Sölve ska träffas på Café Tripoli. Sölve har beställt bord. Carina kommer dit, väntar länge 

men ingen Sölve dyker upp. Servitrisen Gunnel Björkman hjälper henne att leta. På 

shoppinggallerian. Men kanske den romska kvinnan som brukar sitta och tigga vid utgången mot 

parkeringen. Hon har sett Sölve under dagen men mer förstår de inte av hennes språk. Carina 

försöker ringa Astrid som kan rumänska. Då kan kvinnan förklara att Sölve lämnat gallerian 

tillsammans med en man. Kvinnan heter Florica.  

Astrid tar sig an statsbesöket från Kroatien. 

Carina Svahn hittar Sölve död i hans lägenhet ihjälstucken med stora kökskniven.  

Stockholm & Dalarna 20 april – 10 maj 2013 

Nu övertas utredningen av morden av kriminalkommissarie Martin Långström, Astrids kusin.  

Martin kommer på besök tillsammans med kriminalassistent Dan Matsols.  

Därefter kör de båda poliserna mot Ramsnoret, och Carina och Astrid är inte sena att följa med.  

Där är Hamid Demirovic städfirma, som Carina ibland jobbar för. Flyttstädning.  

Poliserna har med en hund som spårar lik. De gräver snart upp en död kropp. Det är Vide 

Göranssons. 

Astrid och hennes kusin Martin träffas på restaurang. Martin berättar att polisen letat efter 

medlemmarna i Ramsnoretkollektivet.  

Sölve Svahns begravning blir stor.  

Dalarna & London 21 juni 2013 

Mannen med hatmejlen kommer allt närmare Astrid personligen. Han är alldeles nära henne.  

Till midsommarfirandet har Robin Färm ordnat yxkastning.  Ola Hasselfors vet inte om han vill vara 

med. Inte hellar polisen Susanne Stenström som är livvakt åt en kvinnlig gäst, ambassadör Jana 

Bacovás  som också fått hotbrev.  

Johan Stridh är också med, vem nu detta är? Det börjar ösregna och alla går in i prästgårdens matsal.  

Astrid pratar med Karen Chatterjee, som var den som avslöjade Peter Forssell fiffel med bokföringen.  

Yxorna har lämnats kvar i trädgården och Astrid går ut för att hämta in dem. Men de finns inte på 

plats. Hon springer tillbaka mot huset och är nära att träffas av en vinande yxa.  

Stenström ringer efter en patrull.  



Men de tre flickorna på övervåningen har redan sett två ”falska” poliser utanför. Hundpatruller kallas 

in.  Snart hittas Romain Delavigne, ambassadör Jana Bacovás  svärson som skickat hotbrev. Han 

förnekar envist att han kastat yxan efter Astrid.  

Island, Dalarna & Stockholm juli & augusti 2013 

Semestertid för Astrid, på Granåkers Hästberg.  

Disa och Zoe ska gifta sig på Island och Astrid och Stefan är inbjudna.  

Stefan ska skapa sig sig en avatar i onlinevärlden på jakt efter Knox2013. Kallar sig Mjolnir 2000.  

De träffar Andreas Wallin, Astrids släkting, under almarna. Han har fått ett brev från Amanda. Hon är 

i Thailand och vill vara i fred ett tag. Astrid ifrågasätter om brevet är äkta.  

I en konsthandel i Gävle hittar de ett portträtt av Amandas mamma, Elisabeth Jaxon.  Stefan köper 

tavlan till ett högt pris.  

Benny Frisk är en av Vides vänner. Var är han nu? Carina hittar honom i en försummad liten park. 

Han säger sig ha sett Vide medn en man som han kände igen från lumpen i Falun 1990. Han var ihop 

med överste Jaxons tjej (och det var väl Amanda det?) Det kanske är fänrik Ivan? Ivan Malma efter 

böckerna i Kulla-Gulla. Eller är det helt enkelt Johan Malm, Carinas lärare på Komvux, som försökte 

våldta henne? 

Astrid får mycket att göra i Arvfurstens Palats. Den amerikanske presidenten ska komma till Sverige i 

början av september. 

Sophie Lind vill att hon ska ordna ett seminarium på Svaludden på Djurgården  tillsammans med 

Karen Chatterjee, hon som var den som avslöjade Peter Forssell fiffel med bokföringen.  

Vidare vill hon att Astrid ställer upp på ett upprop, ett manifest för alla kvinnor som blir hotade och 

kränkta.  ”De hundra kullornas manifest”.  

När Astrid kommer hem ser hon en man komma springande med en yxa i högsta hugg. Hon rusar in 

köket och blockerar dörren bakom sig. Där trycker hon på larmknappen på mobilen. Mannen skriker 

om att hon tagit Amanda ifrån honom. Han försöker slå in dörren och hon hoppar ut genom fönstret. 

Då kommer Carina i sin bil och mannen flyr.  

Dalarna & Stockholm 11 augusti – 14 september 2013 

Johan Malm kommer undan.  Benny Frisk hittas död av Vanja Marie Åslund.  Överdos förmodligen.  

Astrid är så upptagen av att planera det amerikanska presidentbesöket att hon glömmer Johan Malm 

och Amanda. Hon medger för sig själv att hon har roligt. Hon har en diskret livvakt vid sin sida, 

Susanne Stenström.  

Och snart är det dags för kungen att fira sina 40 år på tronen.  

Dalarna & Stockholm 15 september 2013 

På Nätet har Stefan fått kontakt med Knox 2013. Knox pratar om en ny attack mot kärringväldet.  

Johan Malm grips i Oslo.  

Carina Svahn beger sig till Vallsjön och dess stugby. Kanske finna Amanda i stuga 16B. Det är tomt, 

men Carina minns sin fingerfärdighet att dyrka upp lås. Hon hör ett brak från altanen och gömmer sig 



i en garderob. Men det var visst bara en katt.  

Hon hittar en massa tidningsurklipp och kartor. I garderoben finns en falsk polisuniform.  

På väg hem ringer en man. Han har Florica, den romanska kvinnan där. Hon säger att hon ser kvinnan 

som dödade Carinas bror. Hon har en bild som mannen mejlar till Carina. Carina skickar bilden vidare 

till Astrid. Som ser att det är Andreas Wallin stående utanför Slottet.  

Amanda Forssells mamma hette Elisabeth Oskarsson. Hon hade en kusin som hette Mats vars son 

Andreas hade fått flytta in i Amandas familj  sedan hans föräldrar brutit upp ”i Strindsbergsklass”. 

Mats Oskarsson var kirurgen som miste sin arm i en vedkapningsolycka Ramsnoretkollektivet.  

Är det Andreas Wallin som är den kvinnohatande Knox? Astrid ringer upp kommissarie Martin.  

Astrid rusar in över Lejonbacken mot slottet.  Hon springer mot platsen där den vitklädda 

tronföljaren står. Astrid upptäcker Amanda som håller att vapen i handen. Astrid brottar ner henne. 

Hon grips av polisen medan jakten gå vidare efter Andreas Wallin.  

Amanda har skrivit ett manifest (s 429) om det ”feministiska förfallet”, det ”monstruösa 

kvinnoregementet” .  

Astrid får i gång tankarna och upptäcker att seminariedeltagarna på Svaludden kan vara i fara.  

En polisman ringer på dörrklockan i Villa Svaludden. Sophie får Astrids sms som varnar henne för 

falska polismän. Sophie utber sig ett andrum som hon använder för att varna alla kvinnorna och 

flickorna att gömma sig.  

Mannen har nu dragit sitt vapen och hotatr att skjuta. Karen Chatterjee kommer ut och avrättas 

direkt men en skur kulor.  

Polissirenar ljuder och poliserna griper Andreas Wallin.  

Stockholm 2 oktober 2013 

Kungafamiljen bekostar en lyxmiddag i Operakällarens matsal åt Astrid, Carina och Florica.  

Amanda Forssell och Andreas Wallin satt häktade. Liksom Johan Malm.  

 

 

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

 

Camilla Granberg, Carina Svahns väninna säljer hälsostenar på postorder i  Camilla Grambergs namn, 

Kerstin Granberg, Camillas mamma har skaffat videobandspelare på 80-talet.  

Kanske var det Knox som använt Vide Göranssons körkort för att legitimera sig när han köpte 

Ramsnoret och som sedan dödat Vide, Matei Lucescu och Sölve Svahn för att hindra att bli avslöjad.  

 

 


