
Annas deckartips 
Hej! 

Här skriver jag om deckare och thrillers. Både nya och äldre böcker, både omtalade titlar och lite 
mer udda sådana. 

Själv är jag en entusiastisk deckarläsare som tycker att genren ibland behandlas väl styvmoderligt 
av ”litteraturmänniskorna”. Jag menar att det är i deckargenren som många av våra 
samtidsberättelser skrivs. Det är där man kan avläsa mycket av samhället och dess tillstånd. 

/Anna Björk, bibliotekarie på Stadsbiblioteket 

  

 
Ett förbud mot mord av Louise Penny 
Louise Penny är en internationellt hyllad kanadensisk deckarförfattare som översatts till ett 
trettiotal språk. Hon har ibland kallats en modern Agatha Christie och det tycker jag stämmer 
ganska bra. Hennes böcker utspelar sig i Quebec i Kanada, med kommissarie Armand Gamache 
som en av huvudpersonerna. 

Nu har den fjärde delen kommit på svenska. De tidigare böckerna utspelar sig mestadels i den lilla 
byn Three Pines men här är handlingen förlagd till ett isolerat och anrikt gammalt värdshus som, i 
och för sig, ligger i samma trakt som Three Pines. Dessutom dyker några av invånarna från byn 
oväntat upp på värdshuset så banden till byn finns även i denna bok. 

För att fira sin bröllopsdag beger sig Armand och hans fru Reine-Marie till värdshuset Manoir 
Bellechasse, Det är högsommar och Gamache ser fram emot en tids välförtjänt vila från arbetet 
som chef för mordroteln.  
Men paret Gamache är inte ensamma på värdshuset. Vid samma tid har den välbärgade och 
ansedda familjen Finney samlats här för sin årliga släktträff. Gamache känner snart av de många 



konflikter som döljer sig bakom familjemedlemmarnas artiga leenden, små vibrationer från ett 
förflutet som inte tycks vilja komma till ro.  
Spänningen stiger och en morgon, efter en våldsam storm, hittas en död kropp i trädgården. 

Om man inte är så förtjust i blodiga deckare så är Louise Penny ett mycket bra alternativ. 
Böckerna är välskrivna och det vilar en vänlig ton över berättelserna. Även om morden kan vara 
ganska otäcka så är människorna, deras liv och relationer väl så viktiga som själva mordgåtan. 

De flesta deckarserier kan läsas fristående men här är det absolut bäst om man läser böckerna i 
ordning. Så har man inte läst Louise Penny innan ska man börja med Mörkt motiv som är den 
första boken om kommissarie Armand Gamache och invånarna i den lilla byn Three Pines. 

  

Böcker av Louise Penny: 

Mörkt motiv 

Nådastöten 

Den grymmaste månaden 

 


