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God påskelesing
Ingen påske utan Fjällbacka
Camilla Läckberg:
«HAVFRUEN»
Omsett av Gry Brenna
443 sider
Gyldendal

Tobarnsfaren og ektemannen
Magnus Kjellner forsvinn sporlaust og etterlet seg ein familie i
djup sorg og sjokk. Forfattaren
Erica Falck er tynga ned, både av
ein nær tvillingfødsel og at forfattarvenen Christian Thydell
slit med trusselbrev.
Når Kjellner dukkar opp under
isen, tyder det på at ein drapsmann går laus i idylliske Fjällbacka. Smått om senn greier Ericas mann, politimannen Patrik
Hedström, finne trådane i noko
som ser ut til å femne om fleire

personar og ei hending som ligg
langt attende i tid. Han blir godt
hjelpt av Erica, sjølvsagt, som ikkje klarar halde seg unna.
I «Havfruen» møter me att
alle kjenningane på politistasjonen og i familien til Erica.
Läckberg har jo ei eiga evne til
å skape inntrykk av å høyre til,
noko som får lesarane til å kaste seg over kvar ny bok. Ho er
og særs interessert i å lage plott
som stammar frå hendingar attende i tid. Det er aldri kjedeleg
å lese bøkene hennar, sjølv om
dei jo kanskje har eit feminint
snitt med all innlemminga i
Erica Falks private sfære. Men
så famnar ho vidt. Med tre millionar selde bøker omsett til 30
språk, er ho i toppklassen når
det gjeld krim.
LINE SANDVIK

Rebus siste sak
Ian Rankin:
«REBUS’ SISTE SPOR»
Omsett av
Henning Kolstad
416 sider
Aschehoug

Etter, eg trur det vart 17, krimbøker om sjefinspektør Rebus i
Edinburgh, får me no den siste.
Det er berre å nyte. Ian Rankin
pensjonerer Rebus for godt,
med ein spesielt god avslutning.
I boka «Rebus’ siste spor» prøver Rebus å rydde opp før han
takkar for seg. Eit overfall og
drap på ein russisk diktar og
regimemotstandar ser ut til å
interessere både politikarar og
bankfolk. Dei vil gjerne ha saka
ut or verda, samstundes som ein
russisk delegasjon med høgtstå-

Valdres-krim: «Joker til høyre» er den tredje boka frå forattar Kjell H. Mære.

ande forretningsfolk er i byen.
Interessant nok er erkefienden,
gangsteren Big Ger Cafferty, ein
av russarane sine medhjelparar i
den ærverdige skotske byen.
Cafferty er ei uløyst saksmappe på kontoret til Rebus.
Jo djupare ned i materien Rebus og kollegaen Siobhan Clarke kjem, jo sikrare blir dei på at
overfallet ikkje var noko vanleg
overfall.
På sin sedvanlege eigenrådige
og uredde måte, grev Rebus vidare. Så møter han sjølvsagt stor
motstand, slik at han blir tatt av
saka. Kvifor me aldri blir lei av
dei eldre, alkoholiserte og klisjeprega politifolka, treng ein ikkje
lure på. Lesartala talar for seg.
Men, frå no av blir det ikkje noko
meir Rebus. Eller?
LINE SANDVIK

Denne legg du ikkje frå deg
tekne med langt bakanfor det tidlegare jernteppet. Enorme hytteverdiar lokkar til seg investorar med
mykje pengar av tvilsamt opphav.
Sjølv den beste kan miste fotfestet
når austblokkmafiaen kjem på banen.
Det er berre å glede seg over bok
Forfattaren sjonglerer leikande
nummer tre frå krimforfattar Kjell lett mellom fleire parallelle histoH. Mære. Mannen som til dagleg rier. Til slutt samlar han trådane
er journalist i avisa Valdres er på inne i ei stølsbu ved Nøsen. Lik blir
marknaden med sin tredje krim, og det nok av, så mange at det snart må
den gnistrar frå første setning.
vera fullt i nabodalføret. I neste bok
Hovudpersonen er nok ein gong håpar me Due må til Hallingdal i
politifyrstebetjent Thor Due ved Fa- andre ærend enn berre ein heisatur
gernes lensmannskontor, truskuldig, til Gol. Sjølv om politidistriktet blir
spontan og ærekjær. Han må ta seg eit anna, skulle det vel vera plass til
av ein død ordførar og ein forsvun- ein fem-seks intrikate dødsfall på
nen høgremann.
denne sida av fjellet også.
Hovudscena ligg i Vestre Slidre,
men i løpet av forteljinga blir me
OLAV J. BØTHUN

Kjell H. Mære:
«JOKER TIL HØYRE»
200 sider
Commentum

Herlege Dave og Clete
James Lee Burke:
«I SKYGGEN AV
SWAN PEAK»
Omsett av Isak Rogde
432 sider, Vigmostad
& Bjørke

Desse to karane er vorte eit fast
innslag i påskekrimmen. Dave
Robicheaux og kompisen Clete
Purcell dampar av maskulinitet
i det dei må ordne opp blant kriminelle borte i Montana. Spøkelse frå tidlegare bragder ser ut til
å herje området. Clete tykkjer i
alle fall han kjenner att nokre
som jobba for mafiabossen Sally
Dee. Dee døydde i ei ulykke for
nokre år sidan.
James Lee Burke dempar ikkje kreativiteten sin når han

fortel om slåsting, menneskeleg
vondskap eller sine to herlege
riddarar i ei noko upussa rustning. Dette er mannfolkkrim på
sitt beste, men det er lesing for
kvinnfolk også. For trass testosteronet, ligg det noko heiderleg
som kan smelte eit mors hjarte
både over politietterforskaren og
privatetterforskaren.
Dave og Clete kastar seg uredd
inn i etterforskinga kring eit
ungt studentpar som blir funne brutalt myrda i åsen der dei
ferierer. Dave, på oppfordring
frå det lokale politiet, Clete på
eiga hand.
Me kan ikkje anna enn å lovprise James Lee Burke for måten
han skriv på, og for at han deler
historiene sine med oss.
LINE SANDVIK

Denne har me venta på
Det som er mest interessant, er historie om Archie og Gretchen. Den forførande massemorderska klarar denne
gongen å rømme frå fengselet. Archie
veit at einaste måten å fange henne på,
er å gå rett i fella. Sjølv om det kan bety
døden for han sjølv.
Så stor er lengten etter å sjå henne
I fjor kom fyrste boka i serien om et- – og lengten etter å gjere slutt på alt.
terforskar Archie Sheridan. Han hamLitt spesielt at Archie klarar jobbe
na i klørne på den kvinnelege masse- som etterforskar med sjølvmedisinemordaren Gretchen Lowell. Archie og
ring og sin skakkøyrde kropp. Men, i
overlevde, men slett ikkje utan store og bøker er vel alt lov. På ein litt amerikaalvorlege arr, både mentale og fysiske. I nisert måte held forfattaren oss i spen«Hjerterdame» treff me båe to att. Lika
ning til siste line. Og det er sjølvsagt
som blir funne i parken er nærmast ei
ikkje slutt med det. Me må dessverre
eiga historie i boka, trass i at dei er der vente endå eit år før me får neste bok
Gretchens fyrste offer vart funne 12 år
i serien.
tidlegare.
LINE SANDVIK
Chelsea Cain:
«HJERTERDAME»
336 sider
Omsett av Torleif
Sjøgren-Erichsen
Aschehoug

