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Allting kan inte förlåtas
Välkommen hem, den femte delen i Ninni Schulmans populära serie om journalisten Magdalena Hansson och
poliserna Petra Wilander och Christer Berglund, är en drabbande kriminalroman om revansch och försoning.
En sensommardag får Magdalena Hansson en inbjudan till en återträff med sin högstadieklass. Tanken är att
de ska sova i klassföreståndarens sommarstuga, precis som de gjorde en helg i nian. De ska äta och umgås och
gå på spökvandring i skogen. Precis som då.
Magdalena känner bara olust.
De senaste veckorna har hon blivit utsatt för grovt näthat och hon skulle mycket hellre tillbringa helgen

tillsammans med Petter, som äntligen är hemma från Norge där han numera jobbar. Men eftersom en av
klasskamraterna idag är musiker och dokusåpakändis åker hon dit för att göra ett reportage till
Värmlandsbladet.
På festen faller alla tillbaka i gamla mönster. Allting spårar ur och Magdalena blir kvar mitt i kaoset. Sent på
kvällen hittas en av klasskamraterna brutalt mördad. Dagen efter hittas ännu en person i klassen död på Hotell
Monica. Tillvägagångssätten verkar helt olika, men det måste väl ändå vara samma gärningsman? Vilket är i
så fall motivet? Och finns det fler i klassen som är i fara?

”Lyckad vardagsspänning. Som att kliva in i Anna Odells film ’Återträffen’. Historien om hur gamla oförrätter
väcks till liv i samband med en klassåterträff, är inte direkt originell. Men Ninni Schulman kan konsten att
drivet och skickligt berätta en historia och femte boken om Värmlandsjournalisten Magdalena Hansson är
inget undantag. ... rädslorna går nästan att ta på. Vad som imponerar mest är dock Ninni Schulmans exakta
tonträff i beskrivningarna av vardagslivets dramatik.”
Tara
”... som så ofta i Ninni Schulmans böcker är allt från intrig till miljö till personporträtt så djupt förankrade i en
trovärdig vardagskänsla att man som läsare hela tiden känner sig som om man befinner sig mitt i händelsernas
centrum. Och i Välkommen hem är detta centrum både spännande och obehagligt.”
Östgöta Correspondenten
”Ninni Schulman är skicklig på att beskriva hur det gick till på högstadiet och hur klasskamraterna betedde sig
mot varandra. ...
Det är en spännande story där jag tror de flesta av oss kan känna igen sig i hur en skolklass fungerar och vilka
mekanismer som gör vissa till ledare och andra till offer.”
Ölandsbladet
”... gamla konflikter blir som nya och nya konflikter uppstår. Det är förvånansvärt igenkännligt för alla som
har gått i skolan. Magdalena Hansson försöker som vanligt hitta mördaren före polisen.”
Dagens Nyheter
”Skildringen av huvudpersonernas privatliv med relationsproblem och vardagsbestyr bidrar till en närhet och
förståelse. Det är en spännande och engagerande intrig med en upplösning som förklarar det som hänt. Inga
våldsbeskrivningar är överdrivna eller spekulativa. Lättläst flytande språkdräkt som väj följer berättelsens
utveckling.”
BTJ

Informasjon om Norway Britax Childcare. Med 50 års erfaring, lidenskap og forståelse for familielivet har vi
skapt et av verdens mest avanserte og fleksible. Med en elcykel blir cyklandet härligt och fördelarna är många.
I vårt sortiment finner en elcykel som passar bäst för just dig.
Välkommen till nutiden. Trollingfiske blog med en Beason 630 WA med Suzuki 175 hk , Litt om marin
elektronikk og div fiskeustyr er intensjonen med bloggen her. Fredrik Auke, bedre kjent under artistnavnet

Freddy Kalas, har de siste årene tatt Norge med storm med sine ekstremt fengende og populære allsangslåter.
Svenske artister er poppis i Norge.
Vi undersøker nærmere. Glem nå de følelsene du måtte har rundt at du ikke kan besøke en cafe, kjøpe deg en
øl eller gå. NORILDAVISA NR. 2-2017: Norildavisa nr. 3-2017 kjem ut i midten av juni 2017. Bestill
abonnement for 2017 på post@norilds.
no (kr. 300,- for 6 nr.) Norilds på Neimen god kveld kjære blogglandia. Dette var jammen meg lenge siden.
Altfor lenge ser jeg. Men slik går no dagane. Et nytt år er godt i gang, og jeg sitter da.

