Björn Hellberg De tysta (2014)
En ny bok i Loviken serien, den senaste var Dominans 2005.
Stig Olesen besöker Vendela Wendel, Hälsobyrån. Hans fru Susanne. Vill klaga på behandlingen av
Hilding Sunesson. Vendela är Sunessons förmyndare.
Vendela medarbetare Kerstin Bergström.
Med höstmörkret ruvande utanför rutorna grips den ensamme och hjärtsjuke pensionären NilsGabriel Husar av okontrollerbar panik. Ensam sedan han hustru Marie dött i lunginflammation.
Hotfulla, skrämmande ljud får honom att frukta besök av någon med ont sinne, någon som kanske
redan brutit sig in i huset. Han gömmer sig samtidigt som han febrilt letar efter lösningar på sin
trängda situation. Först och främst gäller det att inte röja var han befinner sig. Men så plötsligt
ringer det högt i mobilen ...
Han tar sig ut via altandörren. På väg över gräsmattan möter han döden.
Kriminalinspektör

Carina Keller lever bra med sin man livsmedelsteknikern Erling Keller och deras
tre barn. Hon arbetar ihop med kriminalinspektören Stig-Allan Jönsson - med hustru Anna. Han
gillar inte aprilskämt. Han hamnar ofta i penibla situationer.
Kriminalkommissarie

Rune Remmare har fått in en anmälan. Diskuterar med Keller och Stig-Allan

Jönsson. Först en timme efter att Karl-Emil Husar ringt och oroat sig för sin fars fruktan för sitt liv
gjorde polisen en utryckning. Och fann fadern livlös utanför huset. Mona Ceder och Ralf Thiman.
(är sonen inblandad?)
Keller och Jönsson besöker sonen Husar och får bland annat reda på att pappan arbetat som
revisor åt Lyselska skolan, en skola med ett "kantstött rykte".
Keller och Jönsson träffar rektorn för Lyselska skolan, David Reshevsky. Han berättar att Husar en
tid varit medlem i "Rådet", liksom Vendela Wendel.
När poliserna lämnat skolan ringer David Reshevsky genast upp Vendela Wendel.
Karl-Emil Husar blir utsatt för polisens intresse. Hans företag Kamil är nära konkurs. Själv är han
ensam arvinge. Han har dock alibi i form av barndomsvännen Lars Hämäläinen.
Om Vendela Wendels väg till att bli omsorgschef i kommunen. Hon lämnade då Lyselska skolan och
skolrådet.
Hennes make Kristian. Lyssnar på Vendela som berättar om hur Olesen hotat henne.
Natalie föll en gång för Billy, en rik arvtagare. Nu vill hon bara komma undan honom. Han hotar
och förtrycker henne. Är alkoholist. Han hatar internatskolan Lyselska.
Vendela Wendel tar sig en lång löprunda trots regnet.
Sikten blir nästan noll, snart är det en bil som kör ihjäl henne.
Anders Lundberg och hans foxterrier hittar den döda kroppen under bilen.
Carina Keller träffar maken Kristian Wendel för att informera honom om hans frus död. Stig Olesen
hotade henne.
Bilen som dödade henne tillhörde Svenssons Mini-Såg. Ägs av Bruno Svensson. Gert Bäckström tar
sig dit. Bilen är sedan länge avställd och nystulen.
Ny, ung kriminalinspektör Moa Wixelius.
---------------------------------På sidan 93 berättar Hellberg om deckarförfattaten med mera
Loulou Forsell som som barn på 20-talet fick ena handen avsliten av en björn på Zoo. Hon var
dotter till den berömda sångaren John Forsell. Hon skrev detektivromaner och var ett tag gift med

den bohemiske trubaduren Anders Börje (sid 93).
Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Loulou_Forsell
Döden går på operan http://www.smbf.nu/dok/mbn/mbn_2010_04.pdf
DAST http://www.dast.nu/artikel/brott-i-stockholm-–-fiktion-och-verklighet
Jag läste flera böcker av Loulou Forsell för många år sedan. Tre av dem finns här
http://www.tomelius.se/deckare/andradeckareram.html
------------------------------------Tidningsläggen kan berätta om flera fall av mobbning på Lyselska skolan.
Ett gäng med ledaren Billy Albinsson var den värsta. Mobboffret Terry Pampler tog senare livet av
sig. Billy Albinsson blev relegerad.
Billy Albinsson bor i kommunen. Han håller till i biljardsalongerna. Hans kumpaner från skolåren,
Alfons och Ludvig.
Liksom Georg Pampler. Han ville att hans son skulle få en gedigen utbildning.
Renate, hemma efter några veckor på Mallorca. Tillsammans med Oliver.
Oliver Jeppsson var tidigare vän med Terry Pampler.
På Lyselska skolan finns sedan länge en vaktmästare, Assar Kallin.
Keller och Jönsson besöker på nytt Lyselska skolan och dess rektor Reshevsky. "Bara för negativa
särfall har det gått dåligt", säger han. (152)
Oliver Jeppsson får besök av Stig-Allan. Han bor hos Renate Blomberg. De är nyss hemkomna från
Mallorca.
Assar Kallin får för sig att han ska locka fram mördaren. Det ska ge honom den aktning han
förtjänar. Men det går inte som önskat. Tvärtom blir han beskjuten med en pilbåge. Inne på
skolmuseet.
En av grannarna till Nils-Gabriel Husar som polisen missat vid dörrknackningen har återvänt från
semestern, Johan Ekerlöf. Han kände Nils-Gabriel Husar väl.
Han berättar om två marodörer, grannskapets två busungar.
Sanna Lundström är den enes mamma. Hon hämtar hem honom från skolan. Efter fem minuters
förhör erkänner han. William och Liam ville skrämma Nils-Gabriel Husar för att han var så snål och
aldrig la något när skolan han insamling. Och inte köpte han majblommor heller. De klädde sig i
masker och knackade på. Nils-Gabriel Husar skrämdes ihjäl.
Assar Kallin erkänner att han själv skjutit pilen i dörrkarmen, allt i ett försök att få
uppmärksamhet.
Billy Albinsson får ett falskt telefonsamtal från polisen. Det är Oliver Jeppsson som har lurat
honom. Oliver Jeppsson var tidigare vän med Terry Pampler. Som Billy Albinsson tidigare mobbat
till döds. Nu skulle Terry hämnas.
Han tar upp en pistol ur väskan.
"Varför betedde du dig som ett odjur på skolan?" Sedan halkar han, Billy ingriper. de slåss och ett
skott går av. Carina och Stig-Allan hittar dem i en blodpöl. En lever och en är död.
Det blir ett möte med chefsåklagare Majken Nordäng och Remmare, Keller och Jönsson.
Det blir inget åtal, inte i något fall.
Oliver Jeppsson höll på att förtäras av skuldkänslor för sin passivitet när det gäller den pennalism
och grova mobbning som existerade på skolan, han var en av "de tysta":
Han kände att han måste hämnas. Nu är det han som dör av ett vådaskott.

