
Noen timers flytur, og Pernille 
Linde er overmåte interessert i 
sin sidekamerat Wilhelm Kan-
doloma. De lander i Namibia, og 
på flyplassen blir Kandoloma 
skutt. Før han blir skutt rek-
ker han å putte en diskett i hån-
den til Pernille. Høydepunktet 
kommer tidlig i boken. Deretter 
avtar spenningskurven i lang-
tekkelig fart. Pernilles oppdrag 
blir diffust, følelsene overtar for 
progresjonen i historien og hele 
prosjektet blir litt famlende. Til 
tross for over 400 sider, trer ikke 
personene fram som helstøpte. 
Leseren kommer ikke under 
huden på dem – noe som, leng-
den på historien tatt i betrakt-
ning, nesten er godt gjort. De 
litterære virkemidlene blir en 
smule påtrengende, overgan-
gene brå og det er grenser for 
hvor interessant «Rogers unn-
vikende blikk» er etter 242 sider. 
Når man etter halve boken ennå 
ikke har funnet ut hva som er 
på disketten, blir nerven borte. 
De elementene som er interes-
sante er det lille innblikket vi 
får i afrikansk kultur. 

Nina Kjeøy

ENDELØS 
VENTING

Tor Edvin Dahl
«Ett skritt fra døden»
(Cappelen Damm)
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Uløste forsvinningssaker har all-
tid vært politietterforsker Erlen-
dur Sveinssons store kjepphest. 
Noe som mest av alt skyldtes 
at hans lillebror aldri ble fun-
net etter at han kom vekk fra 
Erlendur på fjelltur for mange 
år siden. Han tar den på mange 
måter helt ut i det sjette boka om 
Erlendur. Denne gang engasjerer 
han seg i et antatt selvmord og 
to forsvinningssaker samtidig. 
For Erlendur speiler alle sakene 
fortvilelsen i hans egen sjel. Det 
som starter Erlendurs private 
«korstog», er funnet av en kvin-
ne som har hengt seg på ei hytte 
ved en innsjø. Hun har mest 
sannsynlig tatt sitt eget liv. Men 
er det egentlig slik? Indridason 
driver dyktig handlingen fram. 
Med enkle dialoger satt sammen 
av korte setninger, er han som 
vanlig lettlest. Men samtidig er 
det substans i alt som sies og alt 
som skjer. Hadde det ikke vært 
for det evigvarende savnet i et-
terforskerens hode og sjel, ville 
«Fjellet» sørget for en mektig 
opplevelse.

Per-Magne Midjo  
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Arnaldur 
Indridason
«Fjellet»
(Cappelen Damm) 
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Forfatteren og den svenske 
advokaten Jens Lapidus er et 
friskt, men annerledes møte 
med sosialrealistisk svensk 
krim. Menneskenes handlin-
ger og forbrytelser blir satt inn 
i en samfunnssammenheng, 
utilslørt og med en rå annerle-
deshet. Tre hovedpersoner lever 
i hver sin verden. Araberen 
Mahmud al-Askori har sittet 
inne, og strever med å finne lyk-
ken i livet, politimannen Tho-
mas Andrén som balanserer på 
kanten av hva politietatens lo-
ver og regler kan tåle, og leiesol-
daten Niklas Brogren som gjør 
det til sin livsoppgave å ta rotta 
på kvinnemishandlere. Her 
møter vi et tidsbilde fra dagens 
Sverige som er skremmende og 
fascinerende på samme tid. Med 
stø hånd bruker han gatas sjar-
gong. Uvant til å begynne med, 
befriende troverdig mot slutten 
av boka. Litt unødvendig brin-
ger Lapidius Palme-drapet inn 
i handlingen, uten at den gir oss 
den helt troverdige utgangen. 
Boka er spennende nok uten.

Gunn Magni Galaaen

RÅTT OG 
REALISTISK

Jens Lapidus
«Aldri fucke opp»
(Cappelen Damm)
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En særdeles velfungerende de-
but av danske Steffen Jacobsen, 
som har hatt stor suksess med 
«Passasjeren» i hjemlandet. Et 
drap utført med pil og bue er 
ikke hverdagskost for krimi-
nalkommissær Robin Hansen, 
og selv om alle i den døde Jacob 
Nellemans omgangskrets tror 
det er et vådeskudd, vet leseren 
at det handler om drap. Noe også 
en kunnskapsrik og spennende 
politietterforsker oppdager. For-
fatteren tar oss med til et forlis 
ved Bjørnøya året før, og lar et-
terforskningen nøste seg fram 
til en morder som er drevet av 
hevn. Som ny krimhelt er Ro-
bin Hansen en sterk personlig-
het som bruker kløkt og fornuft 
mer enn pistol og barske meto-
der. Forfatteren briljerer med 
kunnskapsrik informasjon og 
har mange lekre språklige kob-
linger. Jacobsen er også fornøy-
elig humoristisk på bekostning 
av middelaldrende, forfengelige 
menn som skaffer seg unge ko-
ner. Dessverre holder ikke debu-
tanten koken helt inn.

Gunn Magni Galaaen

ISKALD 
DEBUT

Steffen 
Jacobsen
«Passasjeren»
(Aschehoug)
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Vi møter igjen førstebetjent 
Thor Due fra Valdres i spar-
byggen Kjell Mæres tredje 
kriminalroman. Den trauste 
arbeidsomme førstebetjentens 
private problemer er tilbake-
lagt. Denne gangen er det ut-
fordringer på jobben som kon-
stituert lensmann for Svanhild 
Rundsveen Due baskes med. Og 
ikke minst når en markant poli-
tiker fra Øystre Sildre forsvin-
ner på uforklarlig vis. Samtidig 
dukker liket av ordføreren opp 
ute i naturen, ikke langt unna 
videoinnspillingen til dalens 
death-metalgruppe. Mære lyk-
kes bedre denne gangen med 
å samle trådene når løsningen 
kommer for en dag, og varter 
opp med et godt og funksjonelt 
språk. Krimgåten er også gjenn-
omtenkt, lettlest og spennende. 
Men svakheten ligger fortsatt i 
at man ikke kommer godt nok 
under huden på bokas person-
galleri. Helt unødvendig, for 
Mære har det litterære poten-
sialet som skal til for å nå inn 
på de psykologiske sidene av 
menneskene bak handlingene. 

Gunn Magni Galaaen

I løpet av noen timer får Gøte-
borg-politiet tre lik å hanskes 
med. To ungdommer på flukt fra 
politiet kjører ned en mann og 
maltrakterer ham til det ugjen-
kjennelige, i den påfølgende jak-
ten finner politiet en ung jente 
mishandlet og drept i en jord-
kjeller og like ved ligger liket 
av en ukjent mann. Alle de tre 
sakene havner i fanget på krimi-
nalbetjent Irene Huss og hennes 
kolleger, som aner forbindelses-
linjer mellom de tre drapene. 
Hovedsaken blir å trenge inn i 
det mørklagte miljøet hvor unge 
jenter og gutter, og i mange til-
feller små barn, fraktes over 
landegrensene som den rene 
handelsvare for å utnyttes som 
sexslaver. Irene Huss møter per-
soner og holdninger hun knapt 
ante fantes, og «En mann med 
lite ansikt» blir tankevekkende 
på mange måter. Dette er sven-
ske Helene Turstrøm syvende 
bok med Irene Huss oversatt til 
norsk. Drivende krim, men vi 
kunne godt unnvært koblingen 
til pedofile i gjengoppgjør på Te-
nerife. Det ble for krampaktig. 

Erling Koldaas  

LYKKES MED 
JOKEREN

Kjell H. Mære
«Joker til høyre»
(Commentum Forlag)
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Helene Tursten
«En mann 
med lite ansikt»
(Piratforlaget)
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