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Detta är den första boken om den tyska kriminalarduon Kirchhoff och Bodenstein 
som översatts till svenska. Det är egentligen den fjärde boken i serien men det var 
med denna som författaren slog igenom. 

Handlingen utspelar sig i den lilla byn Altenhain utanför Frankfurt. En grå och regnig 
novemberdag finner några byggarbetare skelettet efter en ung flicka på den gamla 
övergivna militärflygplatsen utanför Frankfurt. Kort därefter blir en kvinna nedknuffad 
från en gångbro vid motorvägen inte långt därifrån. Kriminalpoliserna Pia Kirchhoff 
och Oliver von Bodenstein upptäcker snart att spåren efter de båda händelserna 
pekar åt samma håll, och deras efterforskningar leder till det förflutna. Mer än tio år 
tidigare försvann två tonårsflickor, Laura och Stefanie, i den pittoreska lilla byn 
Altenhain. Trots bristen på säkra bevis pekades Stefanies tjugoårige pojkvän Tobias 
ut som förövare och dömdes till fängelse. Nu är han ute och har återvänt till sitt 
barndomshem. Men i den lilla byn pyr vreden. Invånarna vill inte ha en mördare i byn. 
Tobias far är redan utstött ur bygemenskapen och när invånarna förstår att Tobias 
har kommit tillbaka väcks deras vrede och sorg åter till liv. Hoten och hatet mot 
Tobias eskalerar snabbt... och han börjar, i sin tur, fundera på vad som hände den 
där kvällen. Var det verkligen han som dödade Stephanie och Laura? 

Det är inte så vanligt att tyska deckare översätts till svenska så när denna bok dök 
upp blev jag intresserad. Det är roligt att läsa en bok som utspelar sig i en annan 
miljö än den svenska eller anglosaxiska. 

Skildringen av byn, dess liv och invånare är dessutom ganska fängslande. 
Författaren visar hur moden på de två flickorna har påverkat och präglat ett antal 
bybors liv. Hon vänder ut och in på byn. Hur ser dess sociala liv ut? Vem är det som 
egentligen styr? Vem har hållhakar på vem? Mörka familjehemligheter kommer upp 
till ytan och allt är, naturligtvis inte, vad det först synes vara. 



Det är en, även i övrigt, spännande historia men tyvärr faller den ihop lite på slutet 
och blir för mycket av en melodram. Men som sagt, det är en underhållande historia 
och det är roligt med en tysk deckare för en gångs skull. 

 


