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Barbarotti-sarjan toinen osa on taitavasti koukuttava rikosromaani, jossa elämän karikoissa jalostunut rikoskonstaapeli
Gunnar Barbarotti jäljittää kirjeitä lähettävää sarjamurhaajaa. Se, miten Nesser vedättää lukijaa, onkin kokonaan
toinen juttu.u003cbr /u003eu003cbr /u003eKuusi kolmekymppistä ruotsalaista viettää lomaansa Bretagnessa
2000-luvun alussa. Kaksi pariskuntaa ja kaksi sinkkumiestä syövät hyvin, istuskelevat rantatalojen terasseilla, juovat
viiniä ja flirttailevat keskenään. Lomasta jää muistoksi muutamia valokuvia, akvarellimaalaus ja anonyymi päiväkirja,
jossa seurueen seikkailuja kuvataan.u003cbr /u003eu003cbr /u003eViisi vuotta myöhemmin joku alkaa murhata heitä
yksi kerrallaan, mutta sitä ennen rikoskonstaapeli Gunnar Barbarotti joutuu keskeyttämään lomansa Visbyn lähellä,
kun hänelle tulee nimetön murhasta varoittava kirje. Poikkeuksellinen tapaus saa laajaa huomiota mediassa, ja
Barbarotti joutuu vakavasti miettimään uravalintansa järkevyyttä. Myös naisrintamalla hänellä on kutkuttavien
ratkaisujen

aika.u003cbr
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Susanna Luikku, Apu 2012/29u003cbr /u003eu003cbr

/u003eu003ciu003e"Tässä lienee se tämän kesän ykkösjännäri ja miellyttävin lukuelämys. Håkan Nesser ei ole
kirjoittanut vielä yhtään heikkoa eikä edes keskinkertaista romaania."u003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Vesa Kärki, Kaleva 16.7.2012u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003ciu003e"Håkan Nesser yllättää taas juonellaan
Barbarotti-sarjansa toisessa suomennoksessa. Suorastaan vedättää.
kiinnostavassa

Sukujuhlat

-kirjassa,

eikä
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Barbarotti esiintyi ensimmäisen kerran
juttu

jää

yhtään

heikommaksi

Tuija Yli-Lonttinen, Kainuun Sanomat 27.8.2012u003cbr

/u003eu003cbr /u003eu003ciu003e"Håkan Nesser on luonut toiseen osaan päässeelle uudelle sarjalleen aivan yhtä
mielenkiintoisen päähenkilön kuin päättämälleen Van Veeteren -sarjalle. Tälläkään kertaa asialla ei ole mikään
tavanomainen rikostutkija.

Rikostutkijan henkilökohtaisen elämän kiemurat Nesser jättää vaiheeseen, josta hänellä

ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa mainiota sarjaa."u003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e Hannu Hurme,
Kansan Uutiset Viikkolehti 31.8.2012u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003ciu003e"Lukijan Nesser palkitsee heti kirjan
alusta lähtien oletettavasti murhaajan päiväkirjamerkinnöillä, jotka on siroteltu Barbarottin tutkinnan lomaan
aikajärjestyksessä."u003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e Eeva Vuortama, Ruumiin Kulttuuri 2012/3
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