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Zweedse
spanning &
sensatie

Net zo goed
als het boek
▶ The Hypnotist

Misdaad Hebben we Tobias Zilliacus net in de derde
Wallander-film Het Bedrog gezien als glibberige ex
van een vermoorde vrouw, nu moeten we hem volop
vertrouwen als dappere inspecteur in The Hypnotist,
naar het boek van Lars Kepler. Dat kost even moeite.
Gelukkig zijn er ook nog routiniers Mikael Persbrandt
en Lena Olin om je dit verhaal in te zuigen, waarin een
volledig gezin wordt vermoord. Hoewel, volledig… De
oudste zoon ligt nog in coma. Hypnotiseur Persbrandt
krijgt hem aan de praat, maar dan blijkt dat deze
jongen zichzelf beschuldigt. Of het komisch bedoeld
is weten we niet, maar de timing dat Persbrandt
slaappillen slikt, komt steeds ongelukkig uit. Op wat
schoonheidsfoutjes na een fijne thriller. Van ons
mogen ze meer van Lars Kepler verfilmen. (MK)

DVD

Het einde
voor
Wallander

▲ Krister Henriksson is perfect

als inspecteur Wallander, die
worstelt met een slopende
ziekte.

redactie arjan van doremalen

▶ Wallander volume 5
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Misdaad De Wallander-serie heeft een
miljoenenschare trouwe fans (inclusief uw
verslaggever, die sowieso dol is op Zweedse films
en series). Schrijver Henning Mankell maakte in
zijn boek De gekwelde man korte metten met zijn
personage Kurt Wallander. Na het lezen was het
duidelijk: er komt geen vervolg... Voor de makers
van de tv-serie is dat te gortig. Ze willen dat idee
volgen, maar dan nog één keer uithalen met zes
afleveringen. Een commerciële beslissing, die
goed uitpakt. Het heeft tot gevolg dat de eerste
aflevering (De gekwelde man dus…) van de laatste
reeks qua verhaal een tweedeling kent. Het
misdaadverhaal verloopt zoals in het boek, maar
het dramatische einde van Wallander, die een
ziekte heeft die zijn denkvermogen ernstig
aantast, wordt langzaam maar zeker in de andere
afleveringen uit de doeken gedaan. Krister
Henriksson excelleert in deze zes tv-films,
waarin de legendarische inspecteur het afscheid
krijgt dat hij verdient. Van de zes films zijn de
vierde (over vrouwenhandel) en de zesde (over
corruptie) verreweg het beste. (MK)

top 5 Uit Zweden...

▼ Wat is het toch met Zweden

dat er zo veel fantastische
misdaadfilms vandaan komen?

1

Nessers Van Veeteren
Sven Wollter speelt met verve inspecteur
Van Veeteren in deze collectie van zes
films, naar de boeken van Håkan Nesser.

2

Brotherhood serie 1
Deze serie komt uit 2002, maar wordt nu
bij ons uitgebracht. Vol met acteurs die
we goed kennen uit latere series. Leuk!

3

Kiss Me
Film over twee stiefzusjes die verliefd
worden. Krister Henriksson en Lena Enre,
de ouders, kennen we uit Wallander.

4

Call GIRL
Sfeervol portret van de jaren zeventig:
een prostitutieschandaal rond de felle
verkiezingsstrijd in Stockholm.

5

Maria Wern serie 1
Deze serie rond een inspecteur die na
de dood van haar man naar het eiland
Gotland verhuist, is de moeite waard.
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