
Mpayipheli fra Jegerens hjerte.
Denne gang dreper hanmennes-
ker som har misbrukt og/eller tatt
livet av barn. Meyer er ingen smi-
dig forteller, med brå steds- og
tidssprang. To andre historier rul-
les opp. En prostituert oppsøker
en prest, og en sterkt alkoholisert
førstebetjent blir kastet ut av ko-
na. Dramatisk slutt, men det mest
spennende er faktisk spørsmålet
om drankeren klarer å motstå flas-
ken. Gode persontegninger.

TERJE STEMLAND

Bok krim
DeonMeyer
Djevelfjellet
Oversatt av
Eve-Marie Lund
Tiden
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Lite smidig

I sørafrikanske DeonMeyers tredje
krim til norsk møter vi igjen Tobela

Bok krim
Håkan
Nesser
Beretningen
om herr Roos
Oversatt av
Elisabeth
Bjørnson
Piratforlaget
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Vakkert
språk

Svenske Håkan Nesser er best
kjent for sine ti glimrende kri-
minalromaner med Van Vee-
teren fra fiktive Maardam. By-
en dukker for øvrig opp også i
årets roman, som er den tred-
je om politimannen Gunnar
Barbarotti. Denne beveger
seg imidlertid i utkanten av
genren, det tar faktisk 200 si-
der før vi kommer til plottet
som beskrives på bokomsla-
get og dermed til noe som
minner om krim. Nessers
språklige talent gjør sammen
med de interessante karakte-
rene at boken likevel er blitt
leseverdig. Men spenningsni-
vået er lavt, og det hele blir i
tregeste laget. INGRID BREKKE

Bok krim
Laura
Wilson
Tusen
løgner
Oversatt av
Jørn Roeim
Gyldendal
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Slekts-
drama

Dette er Laura Wilsons syvende
krim og hennes første til norsk.
Hovedpersonen, journalisten
Amy Vaughan, finner to brev
og en dagbok i sin avdøde
mors etterlatenskaper. Dermed
får hun vite at hun er i slekt
med en hardt prøvet familie.
Hennes egen ulykkelige opp-
vekst blekner i sammenligning.
Slekten består blant annet av
Sheila, som drepte sin egen far
etter år medmishandling og
misbruk. Psykologisk overbevi-
sende, men noe stillestående.
Amy er litt fargeløs, lar heller
ting skje med seg enn at hun
tar egne initiativ.

TERJE STEMLAND

Bok krim
Chris
Mooney
De
savnede
Oversatt av
Stian Omland
Gyldendal
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Hese-
blesende

De savnede, første bind i Chris
Mooneys serie med etterfors-
keren Darby McCormick i ho-
vedrollen, har vakt oppsikt
med høyt oppdrevet tempo
og redsler en masse. Draby
ble som15-åring nesten offer
for noen som driver og kid-
napper jenter og kvinner. 23
år senere er vedkommende
fremdeles i full sving, og etter
at en17-åring blir bortført,
dukker det plutselig opp en
forstyrret kvinne som har
vært forsvunnet i fem år. Jo,
spennende, men forfatteren
prøver heseblesende å overgå
seg selv hele tiden.

TERJE STEMLAND

Bok krim
Elly Griffiths
Dødens
sirkel
Oversatt av
Bente Klinge
Aschehoug
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Bra
oppbygget

Dette er en debutantkrim, og
handlingen er lagt til det nord-
engelske marsklandet i Nor-
folk, med den 39-årige og over-
vektige arkeologen, professor
Ruth Galloway i hovedrollen.
Henne får man sans for. En an-
nen sentral figur er den bistre
og tilbakeholdne politietter-
forskeren Harry Nelson. Han
ber henne om hjelp for å iden-
tifisere beinfunn, for småjenta
Lucy har nå vært forsvunnet i ti
år. Snart skal en ny femåring
forsvinne. Her finnes klisjeer
om kjærlighet og parforhold,
men historien er godt oppbyg-
get.

TERJE STEMLAND

Bok krim
Erling
Jepsen
Fryktelig
lykkelig
Oversatt av
Morten
Gaustad
Forlaget Press

1 2 3 5 64

Tja . . .

Forlaget gjør et nummer av at
Fryktelig lykkelig er en anner-
ledes krim, og har i høy grad
sitt på det tørre. Danske Er-
ling Jepsen har ingenlunde
skrevet en bok som pirrer
nervetottene, men her finnes
appeller til lattermuskelen,
skjønt grensenmellommor-
somt ogmasete er ikke kniv-
skarp. Denmorsavhengige
noksagten og politimannen
Robert Hansen duger ikke i
København. Derfor blir han
sendt til Højer på Sønderjyl-
land for å virke som lens-
mann. I dennemolbohistorie
begår han to drap, straffritt.
Tja . . .

TERJE STEMLAND

Bok krim
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Indridason
Fjellet
Oversatt av
Silje Beite
Løken
Cappelen
Damm

1 2 3 5 64

Omstendelig

Islands beste krimforfatter har
igjen begitt seg på eksistensi-
elle veier. Denne gang står det
om intet mindre enn liv, død
og tro. Dertil etterforsker han
to gamle forsvinningssaker; på
dette felt har han endatil såre
og personlige savn å utholde.
En kvinne blir funnet hengt og
død. Offisielt er dette selv-
mord, men vår mann, politi-
mannen Erlendur, har en ug-
gen følelse. Arnaldur Indrida-
son er en god skribent, men i
en sum blir dette for tregt og
omstendelig, og rettferdighe-
ten skjer ingenlunde fyldest.

TERJE STEMLAND

Bok krim
Vibecke
Groth
Arvesynden
Aschehoug
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Bunnekte

I sin tredje kriminalroman
starter Vibecke Groth med en
traffickingsak for Oslo tingrett.
Det er en rystende historie, og
det blir ikke mindre rystende
da dommeren, Ingvild Sunde,
myrdes etter første dag. Politi-
et får det for seg at hun er
drept av ektemannen, lag-
dommer Axel Hammer, og
han ber advokat Vera L. Cap-
pelen om å være hans forsva-
rer. Dette bringer henne på en
dramatisk reise til Sør-Afrika.
Få overraskelser, men bunn-
ekte om rettssak og -vesen,
med en umiskjennelig dåm av
Oslo vest.

TERJE STEMLAND

Bok krim
Kjell H. Mære
Joker til
høyre
Commentum
Forlag
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Skapelig

Joker til høyre er Kjell H. Mæ-
res tredje krim på like mange
år. Hans fremste evne, dette å
fortelle en godt utpønsket kri-
minalhistorie, er intakt. Når
denne allikevel ikke når helt
opp til de foregående, skyldes
det i første rekke begynnel-
sen. Man bør ikke starte en
spenningsroman på dette tå-
kete vis.
Nå. Her drepes en ordfører,

en annen politiker kidnappes
og smugles til Hviterussland,
og hjemme i Valdres finnes
flere skurker. Ikke alle perso-
ner overbeviser, men for all
del: Dette er en skapelig krim.

TERJE STEMLAND

Bok krim
Arne Dahl
Mørketall
Oversatt av
Einar
Blomgren
Cappelen
Damm
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Utspekulert

IMørketall følger vi to saker
som etterforskes på forskjelli-
ge steder. Den ene gjelder en
forsvinningmedmistanke om
pedofile overgrep; den andre
bestialske mord nettopp på
pedofile med røtter i hemme-
lige selskaper helt tilbake til
1700-tallet. Skjelettet av en
usedvanlig skapning som
dukker opp under graving i
Gamla Stan, spiller en utset-
tende og til slutt avgjørende
rolle i A-gruppens innsats på
flere fronter, der alt til slutt –
nærmest med tvang – føres
sammen og oppløses i en
voldsom oppgjørsscene. Kun-
ne med fordel vært kuttet
med en tredjedel. HANS H. SKEI
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God krim på nettet
Anmeldelser av fremragende krimmer som har stått på trykk
tidligere i år, finnes på nettet på www.ap.no/kultur.

1 2 34 5 6
James Lee Burke: I skyggen av Swan Peak.Vigmostad & Bjørke.
Harlan Coben: I den skogen. Cappelen Damm.

1 2 3 4 65
Chelsea Cain: Hjerterdame. Aschehoug.
Torkil Damhaug: Døden ved vann. Cappelen Damm.
Lars Bill Lundholm: I skyggen. Publicom.
Dennis Mina: Til siste åndedrag. Vigmostad & Bjørke.

Farvel med
Falcón
Bok krim
Robert
Wilson
Blodets bånd
Oversatt av
Per Kristian
Gudmundsen
Gyldendal
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Etter et terroranslag mot Se-
villa står inspektør Falcón og
hans menn nærmest på bar
bakke, men får tilfeldig hjelp i
etterforskningen ved at et
medlem av den russiske ma-
fiaen på Solkysten blir drept i
en trafikkulykke påmotorvei-
en. Det synes opplagt at ut-
brytere fra mafiaen sommed
vold og trusler har styrt blant
annet prostitusjon, narkotika
og byggeaktiviteter i område-
ne rundt Marbella, nå er på
vei til å skaffe seg kontroll
over de samme aktivitetene i
Andalucia. Det blir Falcóns
oppgave å finne sammen-
hengenmellom terrorangre-
pet ogmafiaens planer i Se-
villa, samtidig som han holder
kontaktenmed sin gamle
venn, marokkaneren Yacoub.
Han er spion og opplever pro-
blemer, ikke minst av person-
lig slag, i en tid med radikal is-
lamisme som ikke går av vei-
en for noe.
Det sier mye om kvaliteten

på de fire bøkene om Javier
Falcón at denne fjerde boken
kanskje er den svakeste, men
likevel fortjener toppkarakter.

HANS H. SKEI

«Flere bøker forrige side


