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Lördagen den
18 juli kl 11
25 juli kl 11
1 augusti kl 11
Var: Samling vid Seglarhotellet,
receptionen
Pris: 75 kr/person
Tid: ca 1 timme
OBS - begränsat antal platser

KSSS hamn: Här göms en död kropp i snön utanför Seglarhotellet vilket upptäcks på annandagen – I farans riktning
Dansberget: Härifrån ser man Korsö och Korsö Torn dit Thomas kommer i rykande storm – I natt är du död
Skärkarlshamn: Här hittas en död tonåring på midsommardagen – I stundens hetta
Tallskogen: Mitt inne i skogen påträffas en styckad kropp – I grunden utan skuld
Missionshuset: En brutalt misshandlad kvinna ligger död på rum nr 5 – I de lugnaste vatten
Kyrkogården: Här finns jordhålan där Thorwald stängs in av sin far – I grunden utan skuld
Fläskberget: Utanför stranden går Thomas ner sig på isen när han jagar mördaren – I grunden utan skuld
Kvarnberget: Här ligger Brandska villan, Noras hem.
Sandhamnsbageriet: Skärgårdens mest berömda bageri är med i alla böckerna.
Sandhams Värdshus: På värdshuset äter Nora middag med Jonas för första gången – I natt är du död
Dykarbaren: Här tar Nora och Thomas en öl tillsammans – I den innersta kretsen
Västra stranden: Ett lik inlindat i ett fisknät flyter i land på stranden – I de lugnaste vatten
Södra stranden: Här bygger riskkapitalisten Carsten Jonsson sitt hus på Fyrudden – I maktens skugga
Trouvillestranden: Nora upptäcker en död man som flyter i vattnet – I de lugnaste vatten
Söder om Revengegrundet: Starten för Gotland Runt där Oscar Juliander skjuts till döds i startögonblicket
– I den innersta kretsen
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Vandra i Viveca Stens fotspår – morden i sandhamn
Morden i Sandhamn-serien har sålt i 3 miljoner
exemplar och ges ut i tjugo länder. De första fem
böckerna har filmatiserats av TV4 som ”Morden
i Sandhamn” och har visats i hela Europa inklusive Skandinavien, Tyskland och Frankrike.

