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ruinerne af det gamle cistercienserkloster og kongsgården i Roma, folder forårets farver sig ud. Men den

spirende idyl ender brat, da Frida Norrbys hus går op i brand, og den ældre enke meldes død. Inden branden
gik der rygter på øen om, at Frida var ved at blive skør. Hun talte i tåger om sin afdøde mands dokumenter i
en bankboks, som hun hævdede, kunne omskrive Sveriges historie. Var hun gal eller på sporet af noget med
de gamle landkort? Kriminalinspektør Maria Wern bliver sat på sagen. Hvem så sidst Frida i live, og hvad er
historien om det forkullede barneskelet, man finder i resterne efter branden? Maria Wern og hendes kolleger

må finde svarene i et sommerhusområde, hvor alle kender alle, og få taler sandt.
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