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Da skønheden kom til Bro Anna Jansson Hent PDF “Relationer er Anna Janssons speciale: Som få andre

krimiforfattere kan hun skildre alle følelser, og hun gør det troværdigt og med varme.” Dast Magazine Det er
højsommer i Visby, men om natten mødes et lyssky selskab i den gamle kirkeruin, Sankt Clemens: Det er
vampyrerne i rollespillet Wisby by Night. En dobbeltgrav fra 1100-tallet, hvor en ung kvinde og en ældre

mand hviler sammen, er i centrum. Parret blev engang brutalt myrdet, og i rollespillet vækkes udåden til live
på ny, indtil den unge pige Malva forsvinder efter en nat alene i graven. Maria Wern forelsker sig hovedkulds
i en brandmand. Han spiller med i ruinen i rollen som en gråbrødremunk, der lever i cølibat og fattigdom. Ved
han mon, hvor Malva er ? En uge er gået, og ingen har set hende. Samtidig findes en kvinde død på en stenrig

strand. Der kan være sket hende en ulykke, men flere personer vinder ved hendes død.
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1100-tallet, hvor en ung kvinde og en ældre mand hviler sammen, er
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