
Det inledande mordet äger
rum i nutid på Stenungsbaden
Yacht Club. Men läsaren få
följa både offren och förö-
varna i nutid och dåtid, i Sve-
rige och utomlands. 

En avkopplande helg för
poliserna Greger och Char-
lotte slutar med ett mordfall,
ledigheten avbryts och tillsam-
mans med kollegerna Katarina
Linde, Stefan Kronfeld, An-
nika Thorsson, Leif Griffén
och rättsläkarna Sara Kron-
feld, Parvaneh och den rätts-
medicinske assistenten Oskar
Philler får de ta sig ann en
mordutredning av sällan skå-
dat slag. 

Historien handlar om den
råa människohandel som äger
rum framför våra ögon varje
dag, runt om i världen och
kanske närmare än vi vill tro.
Det är en handel där männi-
skor förvandlas till en vara att
konsumeras som vilken pro-
dukt som helst, för enstaka

människor vinnings skull.

Lättläst men svårsmält
Boken är lättläst men inne-

hållet är svårsmält.  Ramona
Fransson låter läsaren ta del av
brutala brottsplatser, utan
någon försköning eller mild-
rande omskrivningar. Läsaren
får också känna polisens van-
makt inför de brutala händel-
serna och deras strävan att få
tag i gärningsmännen. Men
tydligast är ändå bilderna av
förövarna, den avsky och
vrede som de framkallar läm-
nar inte läsaren oberörd långa
stunder. 

Sjunde boken
Detta är Ramona Franssons

sjunde bok om Greger Thulin
och hans kollegor. 

Författaren har också givit
ut den självbiografiska ”Älsk-
ling vi blir inte med barn” och
”Ändhållplats Sverige”. 

Böckerna ges ut på det egna
förlaget..

Anetté Larm Johansson
anette@orusttjorntidningen.se

Citat ur boken

”Det var som att se en älva
dansa. Mannen som höll henne i
sina armar kunde ha varit hennes
far om man såg på det åldersmäs-
sigt, men de var inte lika. Inte
alls. Under några sekunder mötte

Charlotte den unga kvinnas
blick.” 

”Hon hade försökt vrida huvu-
det för att se vad det var som stra-
made, men någon hade bundit fast
a hennes långa fläta ovanför hen-
nes huvud och hon hade inte kun-
nat vrida på huvudet utan att
känna en fruktansvärd smärta”.

Människohandel - angeläget ämne i ny bok

I sin sjunde bok om polisen Thu-
lin tar Ramona Fransson upp det
aktuella och angelägna ämnet
människohandel. En rå och för-
tryckande industir som sker
närmre än vad man kanske tror. 
Ett mord på Stenungsbaden
leder  Gunnar Thulin och hans
kompanjon Charlotte till brutala
brottsplatser och läsarna får ta
del av deras vanmakt.

Arkivbild

TJÖRN: Ramona Franssons
”Mord på Stenungsbaden
Yacht Club” den sjunde
deckaren om polisman-
nen Greger Thulin och
hans kollegor. Boken kom
ut tidigare i år och tar upp
det mycket angelägna
ämnet, människohandel. 
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