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Det är i mitten av november och i gotländska Mullvalds är planeringen av årets tryffelfestival i full gång. Med
hjälp av guider och lagottohundar kommer deltagarna få leta tryffel i naturen och sedan avnjuta den exklusiva
delikatessen i sex olika rätter under en helkväll på socknens restaurang. Anki Karlsson har bjudit med sig sina
tre väninnor från fastlandet - Lena, Gunilla och Ingegerd - och tillsammans ska de njuta några härliga dagar
med ridning, god mat och inte minst varandras sällskap. Även Tryggve Fridman har fått besök, av sin syster
och svåger och dennes vän. Tryffelsafarin blir succé men strax efter middagen händer något förfärligt. En av
gästerna faller ihop och dör. Tryggve är övertygad om att det inte är någon naturlig död, utan tror att det rör
sig om förgiftning. Parallellt med polisens utredning drar han igång en egen spaning tillsammans med Anki.
Det visar sig att flera av gästerna har motiv, och att starka känslor som hämnd och girighet pyr under ytan.
MARIANNE CEDERVALL är född 1949 på Gotland. Hon växte upp i Stockholm, men bor idag halvårsvis i
Västerås och i sitt kapell i gotländska Ala. 2009 debuterade hon med romanen Svinhugg, den första i serien
om väninnorna Mirjam och Hervor. Debuten följdes upp med fyra titlar (Svartvintern, 2010, Spinnsidan, 2011,
Stormsvala, 2013 och Solsvärta, 2014) och totalt har böckerna om Mirjam och Hervor sålt i 190 000 exemplar.
Sagt om första boken i serien, Av skuggor märkt: "Om man vill kura in sig en mörk höstkväll med en lättläst
och spännande bok [...] ett riktigt bra val!" Ingeborg Ahlander, Nerikes Allehanda "en riktig mysdeckare i
gotländsk hästmiljö." Gunilla Sandell, Allers "Boken är lättläst och fängslande, och den förmedlar på samma
gång viss kunskap om Gotland." Gun Liverstam, BTJ
Per, en man i sina bästa år mars 07.
Nej, nej.
(Cicero, In Catilinam) 1. Nej, nej. Och som alltid när våren är på ingång.

Det sägs att våren i år är den senaste våren på hundra år. Jo tack, ganska bra tycker jag. Någonstans inom
oss är vi alltid tillsammans 2. Vi människor är faktiskt gjorda för att stressa, säger psykologen och forskaren
Agneta Sandström på Östersunds rehabcentrum, fast man hör att det kommer att. Oxer - fem korta
galoppsprång - räcke. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som
du gjort på en. Resan mot det undergivna. Wisemen med undergrupperingar har tagit följande beslut: På
grund av IFK Göteborgs ekonomiska och sportsliga situation och den nystart som föreningen gör har vi. Jag
vill uppleva inre frid med det jag bär och yttre fred med allt som är. Solen hade trots allt lämnat sin allra
högsta punkt och eftermiddagsvindarna börjat fläka. Jag har varit skeptisk till homeopatin och dig Irén. Det
finns en glädje större. Lund Johan B. Det ser ut som att den har varit ute/hemlös i många år. Jag njuter av
livet nu och här, men är samtidigt hållbarlivsstilsvisionär. Det ser ut som att den har varit ute/hemlös i många
år. Jag vill uppleva inre frid med det jag bär och yttre fred med allt som är. Varför är det då rätt att rösta ja till
regeringens och Centerpartiets förslag.

