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"En skickligt uppbyggd, mörk och skrämmande berättelse. Spännande från första till sista sidan. Det har tänts
en ny stjärna på den svenska skräckhimlen, och hans namn är Lars Rambe." - Caroline L Jensen Johan Åberg
fotograferar det gamla industriområdet vid Järlasjön i Nacka, en rå och sliten miljö som fascinerar honom.
När två unga kvinnor hittas mördade i sjön berör det Johan djupt.
Synerna som förföljer honom antyder att han vet mer om det som har hänt än han förstår. Snart dras han in i
ett triangeldrama som förändrar hans liv för alltid. Sexton år senare har industriområdet omdanats. Här bjuds
det goda livet i vackra ljusa bostäder intill sjön. Det är hit Johan motvilligt återvänder, nu en trasig man plågad
av huvudvärk, minnesluckor och vålnaderna som hemsöker honom. Johans upplevelser ställs mot berättelsen
om en plats med en mörk hemlighet. I bakgrunden ligger spökhistorien om de dränkta kvinnorna, de som
enligt sägnen visar sig för de levande. Kvinnorna i sjön är en suggestiv skräckroman, en djupt psykologisk
thriller som utforskar vad vi egentligen vet om oss själva.
"Rambe har förmågan att hålla liv i det vackra även när mörker och död härskar. Han har den litterära

talangen att föra oss från skräck till hopp och spänning." Il Messaggero/Italien
Kort rapport från vägen. Staden ligger vid Östersjön på gränsen mellan landskapen. Nu berättar Sven-Göran
Eriksson om avskedet i Kina, kvinnorna och. Kort rapport från vägen. Från del 1: Hon lade sig tillrätta på
handduken och suckade åt att den lilla utflykten hade lättat ett av hennes behov men gjort ett an. Då inträffade
en rad händelser i Långban som kom att förändra världen för all framtid. Staden ligger vid Östersjön på
gränsen mellan landskapen. Nu berättar Sven-Göran Eriksson om avskedet i Kina, kvinnorna och. Då
inträffade en rad händelser i Långban som kom att förändra världen för all framtid. 1976. Idag när jag sprang
över en motorvägsbro över sjön Chautauqua blev jag stoppad av polisen och fick en 'ticket'. Historien tog sin
början för 1,8 miljarder år sedan.
Jesu lidandeshistoria. Alladins lampa Alldeles ensam Anonym Bakom fiendens linjer Balladen om den
heliga Jeanne d'Arc Balladen om Kung Sune av Skottland Baskervilles hund Att gå med ostmjölk : Att gå med
ostmjölk Upptecknat av Malte Andersson, Skärhus. Då inträffade en rad händelser i Långban som kom att
förändra världen för all framtid. Efter fyra år i Kina är han arbetslös och inser att karriären håller på att ta slut.
B rf Mossbergska är belägen alldeles intill sjön Mjörn som med sina 55 kvadratkilometer (16 kilometer lång
och 7 kilometer som bredast. Stockholm är Sveriges huvudstad [5] samt landets kulturella, politiska, mediala
och ekonomiska centrum.

