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Ann Rosmanin uusi rikosromaani liikkuu 1700-luvun Marstrandissa 
Ann Rosman, Porto Francon vartija 

 
Ann Rosmanin uusi jännitysromaani kertoo ajasta, jolloin Bohuslänin rannikolla sijaitseva 
Marstrand oli vapaasatama. Porto Francon vartija on kolmas osa rikoskonstaapeli Karin 
Adlerista kertovassa dekkarisarjassa. 

Göteborgin kasvitieteellisen yhdistyksen seurue tutkii Bohuslänin rannikolla sijaitsevaa Klöverönin 
saaren maastoa. Seurue törmää karmeaa löytöön kairatessaan näytettä suosta. Suohon on 
haudattu nainen, jonka sylissä lepää pieni lapsi. Karin Adler ja Marstrandin poliisi päätyvät 
selvittämään tapausta, joka johdattaa tutkijat syvälle alueen menneisyyteen.  

Härnäset, 220 vuotta aikaisemmin. Näverkärrin tilan tyttären Agnesin elämä näyttää kurjalta. 
Tulevaisuus on lyöty lukkoon isän luvattua tyttärensä pakkoavioliittoon varakkaan suvun pojalle. 
Epätoivoinen nuori nainen pyytää apua kuolleelta isoäidiltään ja päättää paeta. Hän leikkaa 
hiuksensa, pukeutuu pojaksi ja muuttaa nimensä. Tämä nuori mies, Agne Sundberg, asettuu 
Marstrandin villiin vapaasatamaan.  

Ann Rosman kuvaa historiallisessa jännitysromaanissaan 1700-luvun lopun aikaa Marstrandissa 
ja niitä ihmisiä, joita vapaasatamassa tuohon aikaan asui: varkaita, huijareita, prostituoituja, 
karkureita, eurooppalaisia aatelisia sekä aivan tavallisia kaupungin asukkaita.   

Marstrandissa perheensä kanssa asuva Ann Rosman (s. 1973) työskenteli pitkään it-alalla 
konsulttina, kunnes päätti tehdä sitä mitä todella haluaa, kirjoittaa rikosromaaneja. Rosman on 
intohimoinen kotiseutunsa historian tutkija. Hän rakastaa merta ja purjehtimista. Kuten kirja-
sarjansa päähenkilö Karin Adler, myös Rosman pitää Evert Tauben musiikista. Bazar on julkaissut 
suomeksi aikaisemmin ilmestyneet romaanit Majakkamestarin tytär (2011) ja Noitavasara (2012).   
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”Rosmanin kirjat muistuttavat Camilla Läckbergin teoksia ─ molempien kirjailijoiden tarinat sijoittuvat 
Bohusläniin, molemmat kertovat usein kahta tarinaa rinnakkain ja kirjoittavat sujuvaa tekstiä. Mutta siinä 
missä Läckbergin kieli usein ontuu, on Rosman tyyliltään ja kertojana tasaisempi.”  
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