Björn Hellberg: Den vita döden 2009
Storyn:
Morgan Blanck var en gång en lovande tennisspelare. Men det var länge sedan. Sedan han gått upp i
vikt funderade han på att ta upp sporten igen och blev överraskad över vilka svårigheter hans kropp
genast mötte. Morgan är gift med Veronica men var tidigare gift med sportjournalisten Kim
Stockman. Veronica var tidigare gift med Walter Toresson som av svartsjuka länge trakasserade sin
före detta fru och hennes make Morgan. Det blev senare en lugn period men Walter Toressons
svartsjuka blev åter häftig när Morgan och Veronica fick barn. Det hade hon alltid vägrat honom. Han
beslutar sig för att befria sig från Morgan Blanck och återta platsen vid Veronicas sida. För att inte
genast misstänkas för brottet väver han ihop en historia med tennisbakgrund. Både Kim Stockman
och Magnus Blanck hade varit lovande tennisungdomar och deltagit tillsammans med sju andra
lovande ungdomar i ett tennisläger i Båstad 1991. Han börjar med att på ett mycket bestialiskt sätt
mörda Andreas Forselius på dennes tryckeriföretag för att sedan åka till England och Wimbledon vid
tiden för British Open och där en sen natt knuffa lägerveckans assisterande tränare Colin Rowell
framför en buss så att han omkommer. Detta gör han för att göra lägerdeltagarna till blivande
misstänkta för mordet på Morgan Blanck. Han skickar också i samma uppsåt ett gammalt
tidningsklipp med ett gruppfoto på Båstadsgänget.
Under den årliga Båstadsveckan ger han sig på sitt tredje offer, Filippa Ekberg, som han dränker i
havet när hon tar ett sista morgondopp innan återfärden hem till Stockholm.
Walter Toresson avslöjar sig då han försöker komma in i Kims lägenhet för att han har ett
meddelande från kommissarie John Lutherstam. Detta avslöjar honom för Kim. Hon griper en
mortelstöt och får in ett par slag som överraskar honom så att hon kan smita förbi och ut i trappan.
Hon skriker och många grannar kommer till undsättning och hindrar mördaren från att öppna dörren
och fly. Med hjälp av en granne hittar Kim Morgan Blanck i garaget, medvetslös men vid liv. Kim går
för att ringa efter ambulans och polis. Men då har mördaren redan försökt fly via Kims balkong men
halkat och skadat sig allvarligt.
En nyss pensionerad kriminalkommissarie, John Lutherstam, spelar också en roll i boken, han har
djup sorg efter sin maka som dött i cancer, efter en kort sjukdom. Att delta i fallet har stimulerat
honom.
En annan roll spelar den överviktige bokförläggaren Anselm Lorin som engagerar Kim Stockman för
att skriva texten till ett praktverk om tennisens historia. Lorin vet allt om tennis och tennishistoria.
Boken innehåller (alltför) mycket material om tennisens historia.

