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Freja Samson, bloggare på ”Frejas utkik”. Hennes chef och badmästare Nils-Eric Roth. 

Arvid Svensson bloggar i ”Lokatten”. Freja drömmer om att skriva den stora romanen.  

”Nerslag i nuet” ratades emellertid av alla förlag. Hennes sambo Petter lämnar henne.  

Freja håller sig fysiskt i trim. När hon kör hem från gymmet skräms hon av en man som 

knackar på bilrutan.  

Larisa är Mikaels fru. De hade gift sig vid nyår. Nu har hon blivit alldeles konstig. Han börjar 

känna sig svartsjuk. Han måste få veta. Han öppnar hennes mail och facebook och upptäcker 

att hans fru är utsatt för hotbrev. Hur ska han kunna hjälpa henne utan att skamligen avslöja 

att han brutit sig in i henne mail.  

Frejas bror Mikael kommer på besök. Han berättar för henne vad Larisa råkat ut för. Då 

avlöjar Freja sitt eget dilemma.  De beslutar sig för att göra att göra en polisanmälan. Även 

om Larisa är tveksam.  

Kriminalinspektörerna Carina Keller och Stig-Allan Jönsson. Kända sedan tidigare i Lovika-

serien. 

Larisa och Freja träffar Carina Keller.  

Sedan ringer Carina sin närmaste chefer Rune Remmare. Han ber dem konsultera Fritz Beutel 

på PR-avdelningen.  

Hedda Lindhe är vinalkoholist. Hennes make Ruben  pikar henne ständigt.  

Hon får ett samtal. En man påstår att hennes man är otrogen. Hon känner sig sviken och 

förorättad.  

Nästa samtal är från Alice. Hon har ordnat med en bokcirkel. Hedda vill inte komma. Anför 

svepskäl. Nästa vecka är de bjudna till Elinor och Nils-Eric.  

Dricker mer vin. Plötsligt kommer  Ruben hem. Hon anklagar honom för att ha varit hos en 

älskarinna. Han blir arg och klipper söndet vinboxen.  

Larissa är från Peru. Hon föddes 1987. Adopterades 1989 av Lars och Ingrid Steinarsson från 

Sollefteå. Fick en tre år äldre syster, Bianca, också hon från Peru.  

På en färjetur träffade hon Mikael Samson. De gifte sig och hon fick jobb på Lovikens 

populära spa-avdelning.  

Carina Kellner  intervjuar Larissa. Plötsligt hamnar ett brev utanför dörren. I det finns en ört, 

troligen en änglatrumpet. En giftig blomma som kommer från Peru! 

 

Polisinspektörerna Carina och Stig-Allan pratar med Freja om Arvid Svensson – Lokatten. 

Stig-Allan söker upp Allan Svenssonen uppöåst nolla med stort ego. Inte ointelligent men 

skrävlig och arrogant.  

Hedda och Rubin är inbjudna till Nils-Eric Roth. Det blir mycket drickande. Särskilt Hedda 

som snart blir full och illamående. Ruben ringer efter en taxi. Hedda hittar en soptunna att spy 

i. Någon knuffar ner henne med huvudet före. Någon tar hennes väska.  

Annie och Rolf Forseth Berthilzon, grannarna, kommer ut och upptäcker Heddas belägenhet. 

De hittar Ruben död bredvid tunnan. Nils-Eric Roth dyker upp.  

 

Hedda och Ruben har två döttrar, Judith och Andrea. Judith är gift med jägmästare Ture 

Hjalmarsson. Carina ringer upp Judith och berättar om hennes fars död.  



På Lovikens Spa är Larissa Samson värd. På natten kastar någon en sten genom fönstret till 

hennes rum. Larissa fick jobbet en gång framför en annan sökande, hillevi Landhagen som 

ansåg sig mer meriterad. Det är hon som kastat stenen och tidigare hotat Larissa på nätet.  

De träffas senare och försonas.  
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