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En varm sensommermorgen i september forsvinder treårige Vilma. Hun var med sin mor på arbejde i
frisørsalonen i Visbys brostensbelagte kvarter, men ingen af de forbipasserende har set skyggen af hende. 

Det lokale politi bliver sat på sagen om det forsvundne barn. Karin Jacobsson leder efterforskningen, og hun
får hjælp af politiinspektør Anders Knutas, men kun delvist. Knutas er sygemeldt med en depression og har
ikke meget overskud. Knutas og Karin kæmper mod tiden for at finde Vilma. For i Gotlands tiltagende

efterårsmørke gemmer en, der stjæler børn, sig. 

 

Du går ikke alene er Mari Jungstedts ellevte fritstående kriminalroman i serien om politiinspektør Anders
Knutas, kollegaen Karin Jacobsson og journalisten Johan Berg.  

 

Mari Jungstedt (f. 1962) er en af Sveriges mest populære forfattere. Hendes Gotland-krimier udkommer i
mere end 20 lande, er filmatiseret og bliver vist som tv-serie.
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En varm sensommermorgen i september forsvinder treårige Vilma.
Hun var med sin mor på arbejde i frisørsalonen i Visbys

brostensbelagte kvarter, men ingen af de forbipasserende har set
skyggen af hende. 

Det lokale politi bliver sat på sagen om det forsvundne barn. Karin
Jacobsson leder efterforskningen, og hun får hjælp af politiinspektør

Anders Knutas, men kun delvist. Knutas er sygemeldt med en
depression og har ikke meget overskud. Knutas og Karin kæmper

mod tiden for at finde Vilma. For i Gotlands tiltagende efterårsmørke
gemmer en, der stjæler børn, sig. 

 

Du går ikke alene er Mari Jungstedts ellevte fritstående
kriminalroman i serien om politiinspektør Anders Knutas, kollegaen

Karin Jacobsson og journalisten Johan Berg.  

 

Mari Jungstedt (f. 1962) er en af Sveriges mest populære forfattere.



Hendes Gotland-krimier udkommer i mere end 20 lande, er
filmatiseret og bliver vist som tv-serie.
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