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BESKRIVNING
ARVSYNDEN, en fristående uppföljare till SYNDAFALLET.Det är i Eksjö allt tar sin början. I den
vanliga vardagen. En grå verklighet som har sin egen ständigt pågående dramatik. I den första boken,
Syndafallet hittas dock en medarbetare mördad på sitt rum. Kriminalaren Anton utses som
förundersökningsledare och prövar flertal spår. Alla slutar endera i intet eller får sin egen dramatiska
upplösning. Men vems är stegen som kommuntjänstemannen Gunnar hörde mordnatten?I Arvsyndens
inledning backas berättelsen till den oförklarliga händelse som är en del av upplösningen i Syndafallet. Nu
med den "andres perspektiv". Samtidigt tvinnas ett antal trådar samman. Vad var det som egentligen hände
för länge sedan och hur har det format det som händer nu?Kommuntjänstemannen Gunnar hemfaller åt
grubbel över de steg han hört i majnatten. Eva, hans ungdomskärlek gick så. Hon är sedan många år död,
men vem kan gå som hon? Gunnars särbo Yvonne tröttnar på hans grubblerier och gör slut. Deras
fleråriga relation har emellertid hunnit skapa en sådan gemenskap att de beslutar att fortsätta som vänner,
som bror och syster. Syskonrelationen är viktig för att Gunnar ska våga se och ta ställning till det han bara
skjutit åt sidan tidigare. En syster kan säga de sanningar Gunnar behöver höra. Gunnar och Anton är goda
vänner. De träffas regelbundet hemma hos Gunnar. Schack, djupa diskussioner samt information av vikt
för deras arbete som polis respektive kommuntjänsteman finns på agendan. Gunnar bjuder alltid på en bit
vällagad mat och något gott att dricka därtill.Lisas hus brinner och hon antas ha omkommit i lågorna.
Idogt arbete av polisens tekniker leder ingenstans. Hon verkar helt enkelt ha gått upp i rök. Lisas
adoptivmor dör också i slutskedet av SYNDAFALLET. I ARVSYNDEN är det dags för begravning. Än en
gång tvinnas gamla händelser samman med det som sker här och nu. Anton och hans poliskollegor måste
reda i ett antal egendomliga brott. Kommunkontorets egen lilla IT-hjälpreda visade sig i slutskedet av
SYNDAFALLET egentligen vara en glänsande stjärna på IT-himlen. Nästan klar att disputera tvingades
hon hem från Linköping till en skyddad miljö, styrd av adoptivföräldrar och Filadelfiakyrkans alla sociala
koder.I ARVSYNDEN följer vi Lisa på hennes väg att hitta sin egen identitet. Den är också en flykt från
det hon kallar "det stora svarta". Det är en dramatisk resa där läsaren får ta ställning i många etiska och
moraliska dilemman.Filadelfiakyrkan sluter sig. Splittring kallas det, när många lämnar till förmån för
andra gemenskaper. Ledarskapet i församlingen går överstyr och slutar i ond bråd död. Den tredje boken
med samma tema, synd och skuld, kommer att heta SYNDERSKAN. Handlingen tvinnas så att det
förhoppningsvis kommer att vara lika spännande att läsa böckerna oavsett i vilken ordning de läses.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Riksdagen beslutade att ändra mediegrundlagarna - arvsynden lagfästs ...
Pris: 109 kr. inbunden. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Arvsynden av Lars Inge Ström
(ISBN 9789176970546) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 169 kr

Arvsynden i kristendomen
I en sömndrucken by på gränsen mellan Småland och Östergötland hittas liket efter en ung kvinna. Det är
1950-tal, och den kommunala polisen behöver hjälp ...

Arvsynden (dvd) - film - Ginza.se
KRÖNIKA. Vi har alla potential att bli såväl helgon som odjur. Tänk på det som att vi alla är del av
samma familj. Och då kan man inte helt avsvära sig ansvar ...
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