
 
 
 
 

 
 
7 dagar av Deon Meyer 

Nu är det åter dags för en ny bok av Deon Meyer, den sydafrikanske deckarförfattare som jag skrivit om 

tidigare här. Den heter 7 dagaroch är en riktig bladvändare. Det är en berättelse med flera olika trådar som 

löper parallellt, tvinnar sig in i varandra och i slutändan nystas de alla upp. 

Boken börjar med att en svettig och nervös brottsling skjuter ner en polis utanför en polisstation i Kapstaden. 

Skytten skickar sedan kryptiska mejl till polisledningen där han påstår att polisen mörkar korruption inom kåren 

och att de har låtit en mördare gå fri. Han kräver att det nedlagda men ouppklarade mordet på en ung kvinnlig 

advokat ska tas upp igen och att gärningsmannen arresteras, annars kommer han att fortsätta skjuta poliser. 

Polisen måste alltså lösa fallet med den mördade advokaten samtidigt som de desperat letar efter den mystiske 

skytten. 

Huvudperson i denna bok är Bennie Griessel. Han har varit den bärande karaktären i två av Meyer tidigare 

böcker, Devils peak och Tretton timmar. I den här boken är Griessel visserligen nykter men har andra 

personliga bekymmer som ställer till det för honom. Han är kär i den f.d. (?) sångerskan Alexa men känner sig 

samtidigt otillräcklig och osäker på hennes känslor. Det hela underlättas inte av att även Alexa har problem 

med alkoholen. 

I min text om Meyers förra bok, Spåren, skrev jag: "Meyer skriver i en hårdkokt tradition med ganska typiska 

manliga deckarhja ̈ltar. Ni vet, den där tysta, starka typen som har ett antal misslyckade kärlekshistorier bakom 

sig och som dricker lite för mycket. Men männen utvecklas under bera ̈ttelsernas gång, blir alltmer nyanserade 

och även om de fortsätter att vara insta ̈ngda i sin manlighet fo ̈rsöker de ofta att hitta ett mo ̈jligt 

förha ̊llningssa ̈tt till sig själv och omvärlden. Kvinnoporträtten är tyvärr mer onyanserade om än inte 

uppseendeväckande fördomsfulla..." 

Det gäller också för 7 dagar (även om huvudpersonen här är nykter alkoholist) 

Med detta sagt vill jag ändå poängtera att det här är en bra bok. Deon Meyer har de senaste åren lyfts fram 

som en av de mest intressanta deckarförfattarna, som blandar modern politik och samhällsfrågor med den 

klassiska polisdeckaren.  Komplexiteten i det moderna sydafrikanska samhället framgår med all tydlighet och 

ger definitivt en extra dimension till läsningen. Kort sagt, ett spännande och mycket underhållande sätt att få 

lite koll på dagens Sydafrika. 

  



Böcker av Deon Meyer med Bennie Griessel i huvudrollen: 

Devils peak (2010) 

Tretton timmar (2011)                   

7 dagar (2014)              

Övriga böcker: 

Död i gryning (2008) 

Jägarens hjärta (2009) 

Den sista safarin (2012) 

Spåren (2013) 

  

 


