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Foråret folder sin grønne pragt ud ved det gamle Cistercienserklosters ruiner og Kongsgården i dagene op til
middelalderugen i Visby.

Politiet bliver kaldt ud til en mordbrand ved Roma Kirke, hvor en ældre kvinde, Frida Norrby, er omkommet.

Hendes hjemmehjælper, Ingrid Bogren, var den sidste, der så Frida Norrby, inden hun døde, men hun har nu
været forsvundet i et døgn. Sporene leder Maria Wern og hendes kollegaer til et sommerhusområde, hvor alle

kender alle og historierne er mange.

Var Frida Norrby på sporet af noget, har det med de gamle kort i hendes afdøde mands bankboks at gøre, eller
var den gamle dame ved at miste forstanden. Det bliver op til Maria Wern at opklare den sag.  

"Den er spændende, velskrevet og krydret med en absurd humor, som får mig til at klukle midt i
mordmysteriet."  - Borlänge Tidning
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