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Story
Andrea minns sin uppväxt på den uppländska landsbygden. Hur hennes storasyster Emilia slutade
prata i 18-årsåldern. Hur hon sedan tog sitt liv. Hon hade blivit sexuellt utnyttjad under många år av
sin far. Han dömdes sedan till fem års fängelse. Andrea hörde sin fars röst från prästgården. Hur han
biktade sig för prästen. Hon förstod att prästen under många år hade känt till hennes fars misshandel
av hennes syster. Prästen hade försökt få honom att sluta. Prästen menade att hans tystnadsplikt
hindrat honom från att göra en polisanmälan. Han säger att han "har ett förbund med Gud och det
kan jag inte bryta".
Men "Vad säger Gud den allsmäktige om att du har dödat ett barn", genmäler Andreas mamma.
De tre grannparen åker på en Bergmanutflykt till Fårö tillsammans.
Där upptäcker Andrea att hennes som hon trott lyckliga äktenskap håller på att få dödsstöten.
Hennes bästa väninna Stina drar sig undan och har fångat in Andreas make. Stina är med barn, Sams
barn, och hon älskar honom.
Andrea träffade Stina på Ingmar Bergmans tomt. De slåss och hon slår ihjäl Stina med en sten.
Gömmer hennes döda kropp under en eka. Fiskaren Valter Olsson har sett alltihop från sin båt i havet
utanför. Hon slår ihjäl honom med en spade.
Dagen efter gick hon en promenad med sin man Sam. Hon hade med sig presentkortet på resan till
Florens som skulle bli en överraskning på hans födelsedag. Hon sa att hon ville att allt skulle bli bra
igen. Men då sa han att han älskade Stina och ville leva med henne. Då gick hon rakt fram emot
honom och knuffade honom utför stupet.
Kriminalkommissarie Anders Knutas räddar Andrea när hon många veckor senare är på väg att kasta
sig ut för samma stup som hon knuffat ner sin man Sam för. Hon blir glad då han griper henne.
Fyra grannpar hade under en tid experimenterat med "swingerpartyn". De hade festat rejält och
sedan hade de låtit slumpen avgöra vem som skulle gå till sängs med vem. Tredje gången ville Sten
bara vara med Andrea. Han följde inte spelreglerna att låta slumpen avgöra. Stens sambo Monica
blev rabiat. Det blev slagsmål och utbrott och experimentet tog slut.
Sten och Monika flyttade isär och försvann.
Men Sten glömde aldrig Andrea. Han blev ett slags "stalker" som bara ville leva för henne. I sin
lägenhet har han ett rum bara helgat åt Andrea.
Han sitter i skogsdungen en bit från huset och studerar henne.
"Tiden kunde Inte spola bort minnena". Det fanns ingen efter henne". En dag kom dråpslaget. Iskallt
klippte hon av bandet mellan dem.
Sten Boberg hämtas i sin lägenhet skäligen misstänkt för morden på Stina Ek, Sam Dahlberg och
Valter Olsson.
Sam förhörs och medger att "jag älskar henne och vill leva med henne resten av livet". "Det var en
speciell kemi mellan oss och den hittar du kanske en gång på hundra år".
Men han är oskyldig. Det är Andrea som mördat alla tre sedan hon blivit sviken en gång för mycket i
livet.

