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Solstorm är en osedvanligt välskriven spänningsroman med stora
litterära kvaliteter vid sidan av en originell mordgåta och exotisk
miljö: i centrum står en frireligiös framgångssekt i Kiruna –

Kraftkällan. Församlingens grundare, Viktor Strandgård, även kallad
”Paradispojken”, har hittats brutalt mördad och vanställd mitt på
altargången i den nyuppförda Kristallkyrkan. Rebecka Martinsson,
som sedan länge lämnat Kiruna för att arbeta som jurist i Stockholm,
får ett oväntat telefonsamtal. Det är mordoffrets syster Sanna, som

ber henne komma hem och hjälpa till. Hon tror att polisen misstänker
henne, och hon är rädd att förlora sina barn. Motvilligt beger sig
Rebecka Martinsson tillbaka till barndomsstaden, där såväl hennes
eget förflutna som våldsamt mörka krafter börjar jaga henne.

Solstorm är skriven på ett moget och njutbart språk, och med stor
psykologisk inlevelse. Här saknar ingen av de inblandade trovärdiga
bevekelsegrunder; det som gör att Rebecka Martinsson klarar av de

svåra prov hon utsätts för är framför allt de uppblossande
moderskänslor som Sanna Strandgårds barn väcker hos henne. Och
dessa moderskänslor får extra laddning mot bakgrund av en abort



som hon gjorde i tonåren, en abort som visar sig ha större betydelse
för dramat än hon någonsin kunnat ana. Förutom den nya

deckarhjältinnan Rebecka Martinsson möter vi också den höggravida
Kirunapolisen Anna-Maria Mella, som har sitt eget, mycket

norrländska sätt att lösa mordgåtor. Solstorm är alltså inte bara en
deckare om tro, fanatism och våld, utan också en roman om
moderskap, vilket säkert öppnar för identifikation hos många
kvinnliga läsare. Men den som vill ha spänning blir inte heller
besviken: förutom en jakt på snöscooter rymmer den dramatiska
upplösningen såväl gevär, knivar och yxor som hot om en allt

förtärande eld…
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