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n  ”Downhill”, Hollywoods 
version av Ruben Östlunds 
prisbelönta ”Turist” är inte 
mycket att ha. Recensen-
terna som sett den på film-
festivalen Sundance är inte 
nådiga.

Enligt Hollywood Repor-
ter är filmen ”obevekligt 
dränerad på allt som var 
 distinkt, vasst och originellt 
med förlagan”.

The Guardians kritiker 
skriver att ”Downhill” inte 
lever upp till förväntningar-
na som trots allt byggts upp 
av meriterade huvudrollsin-

nehavarna Julia Louis-Drey-
fus och Will Ferrell samt 
”Succession”-manusförfat-
taren Jesse Armstrong.

The Wrap är inne på 

samma linje: de som inte sett 
originalet kan tycka om 
 huvudrollsinnehavarnas in-
sats. Men de tar del av en 
”djupfryst-urvattnad ver-
sion av berättelsen”. 

 (TT-Aftonbladet)

USA-versionen av Östlunds ”Turist” sågas

Ruben Östlund. 

”CHANS ATT TRÄNA I USA” Camilla Läckberg med 
maken, kampsportaren Simon Sköld. Foto: KARIN TÖRNBLOM

Hon halkade på en isfläck 
och bröt axeln och höften.

Nu berättar Elisabeth 
Tarras-Wahlberg om den 
stora operationen och 
smärtorna.

– Det gjorde fruktansvärt 
ont, säger hon till Afton-
bladet.

I går delades Micael 
 Bindefelds årliga stipendi-
um till minnet av Förintel-
sen ut. På plats var bland 
andra hovets tidigare infor-
mationschef Elisabeth 
 Tarras-Wahlberg, 69.

Entré med krycka
Hon stödde sig på en 

krycka när hon gjorde entré 
på Dramaten. För Afton-
bladet berättar hon om 

olyckan hon 
råkade ut för  
i början av de-
cember.

– Jag halka-
de på en liten 
isfläck och 
bröt min 
högra höft och 
axel, säger 
hon på väg in 
till stipendie-
utdelningen 

– Det här var den 2 decem-
ber. Jag gick genomgå en 
operation. Jag har en ny axel 
och är opererad i höften.

Det måste ha gjort 
 fruktansvärt ont?
– Ja, det gjorde det.
Det var ju onekligen ingen 
vidare julklapp.

– Nej, verkligen inte.
Hur lång konvalescensen 

blir för Elisabeth Tarras-
Wahlberg återstår att se.

– Jag har ingen aning, men 
jag kämpar på.

Krya på dig!
– Tack så mycket.

Arbetade för hovet
Elisabeth Tarras-Wahl-

berg arbetade på hovet i tre 
decennier. Utöver uppdra-
get som informationschef 
var hon även talesperson för 
kung Carl Gustaf, 73, samt 
hovmarskalk och mentor åt 
kronprinsessan Victoria, 42.

I dag jobbar Elisabeth Tar-
ras-Wahlberg på en  pr-byrå.

Anna Shimoda
Hans Shimoda

Deltog vid 
Micael 
 Bindefelds 
stipendie-
utdelning.  
Foto:  MARCUS 
ERICSSON

Tarras-Wahlberg var länge hovets infor-
mationschef. Här tillsammans med Victo-
ria på kronprinsessans 26-årsdag.

Elizabeth Tarras-Wahlberg stöder sig på en 
krycka efter fallet i början av december.  
 Foto: SHIMODA MEDIA

Halkade på en 
isfläck – bröt 
höft och axel

Elisabeth Tarras-Wahlberg fick 
opereras efter den svåra fallskadan

till att skippa träningspass. 
Det blir nedprioriterat. 
Barnen först, sen jobb och 
om det finns en smula tid 
över finns det roligare 
saker än att träna, säger 
hon.

Huset som familjen ska 

bo i kan beskrivas som ett 
lyxhus.

– Vi kände lite att vi ville 
göra ”LA experience” fullt 
ut. Det är väl kanske enda 
gången man kommer bo 
såhär, så det passade rätt 
för oss. Det är många barn. 

Vad får ni betala för 
huset? 
– Det vill jag inte säga. 

Det är så tråkigt att prata 
om pengar. Jag är bohuslän-
ning, vi pratar inte om 
pengar. Vi har inte köpt det, 
vi hyr det.

”Trivs i Sverige”
Camilla Läckberg har 

inga planer på att flytta till 
USA permanent. Men hon 
och maken Simon Sköld, 32, 
pratar om det.

– Jag trivs väldigt bra i 
Sverige. Sen tar jag mig 
gärna utomlands under 
vintern så man får lite 
värme och sol. Men jag 
kommer alltid ha min bas i 
Sverige.

 Rasmus Karlsson
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Nikki Minajs bror dömd för barnvåldtäkt

Camilla Läckberg 2004. 
 Foto: ULRICA LUNDBÄCK

n  Popstjärnan Nicki Minajs 
bror har dömts för våldtäkt 
mot barn. Efter en utdragen 
rättsprocess fastställdes 
straffet i en domstol i New 
York i går, skriver TMZ.

Jelani Maraj får 25 år till 
livstids fängelse.

Flickan som utsattes 2015 
var minderårig. Hon berätta-
de om övergreppen i rätten. 
Flickans yngre bror vittnade. 
Han såg ett av övergreppen.

Första gången Jelani Maraj 
greps var 2015. Han släpptes 
mot borgen på cirka en mil-

jon kronor. Hans syster Nicki 
Minaj, 37, betalade. 

Men 2017 dömdes han för 
våldtäkten. Först nu fastställ-
des straffet. Syskonen ska ha 
haft en nära relation. I dag har 
de ingen kontakt.

Rosanna  Berg

Fick skrivkurs  
i present – nu 
säljs böckerna  
i miljonupplaga
n Efter en utbildning till civil-
ekonom på Handelshög-
skolan i Göteborg  jobbade 
 Camilla Läckberg som 
 ekonom på Birka  Energi  
i Stockholm.
n I samband med en skrivar-
kurs som Läckberg fick i pre-
sent av sin dåvarande make 
skrev hon manus till sin första 
bok "Isprinsessan”.

"Samma vecka som jag 
födde min första son Wille fick 
jag veta att ett förlag tackat ja 
till att ge ut boken", har hon 
sagt till Aftonbladet.
n 2003 gavs "Isprinsessan" 
ut. Att säga upp sig och för-
söka försörja sig som författa-
re var ändå inte aktuellt – då. 
Men Läckberg hade ändå 
nytta av sin ekonomutbild-
ning. Hon hade en tydlig bild 
av hur hon ville bygga sin kar-
riär, och var, gentemot sitt för-
lag, aktiv i arbetet med att 
marknadsföra sig själv. Det 
gav resultat.

"När min fjärde deckare, 
'Olycksfågeln', passerade 
100 000 sålda exemplar för-
stod jag att jag hade lyckats", 
har hon sagt till Aftonbladet.
n Camilla Läckbergs böcker 
har hittills sålts i 23 miljoner 
exemplar i över 60 länder. 
Böckerna, som, utspelat sig  
i bohuslänska Fjällbacka, har 
lockat turister från hela värl-
den till Västkusten.

Camilla Läckberg lade nyligen ut en bild på Instagram som 
visar det superlyxiga huset där hon ska bo tillsammans 
med maken Simon och hennes yngsta barn i sommar.  
 Foto:INSTAGRAM

Hyr ett lyxhus i Los  Angeles

Halkade på en isfläck - bröt höft och axel 
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