
Helgon eller syndare av Ian Rankin  
Ian Rankin är en skotsk deckarförfattare vars hjälte, kommissarie John Rebus, hängt 
med ända sedan den första boken, Knutar och kors (1987). Den boken var Rankins 
debut men romanen översattes inte till svenska förrän 2014. Efter 17 böcker med den 
grubblande och egensinnige Rebus som huvudperson bytte så Rankin hjälte till den 
något mer polerade Malcom Fox. Men oavsett vem som figurerar i böckerna är det 
alltid med Edinburgh som fond. 

I den senaste romanen Helgon eller syndare, är Rebus tillbaka som huvudperson 
men med Fox som en viktig biperson. Att väva in Malcolm Fox och John Rebus i 
samma bok har nog inte varit helt enkelt. Rankin har försökt förut, och inte nått hela 
vägen. Men nu fungerar det bättre. Det skapas en bra dynamik: Rebus och Fox 
relation utvecklas och förändras, de ges båda utrymme att växa. Just samspelet och 
dynamiken de två emellan är en av bokens största behållningar. 

Handlingen är i korthet följande; en ny lag gör det möjligt att ta upp gamla brottsfall 
och chefsåklagaren vill nu ta upp ett 30 år gammalt fall för ny granskning. Det rör sig 
eventuellt om poliskorruption på en sedan länge nedlagd polisstation. Detta innebär 
dåliga nyheter för John Rebus. Han har en historia, en tillhörighet sedan trettio år 
tillbaka. Rebus var den yngste medlemmen i The Saints of the Shadow Bible. En 
grupp poliser som svor en ed och spelade efter sina egna regler. Nu riskerar flera av 
dem att råka illa ut vid en ny granskning. 
Samtidigt hittas en ung kvinna medvetslös efter en bilkrasch på en övergiven väg. 
Kvinnans pojkvän visar sig vara justitieministerns son. Snart står Rebus med 
händerna fulla – samtidigt som ingen vill prata. 
När Rebus nemesis – Malcolm Fox vid internutredningen – får upp ett spår i fallet blir 
det skarpt läge. Samtidigt vill Rebus gamla kollegor gärna att han ska leva upp till 
sina gamla löften. Situationen är allt annat än hållbar och trycket ökar. 

Det är bra fart i berättelsen - Rankin är en mycket skicklig kriminalförfattare. Kanske 
lider boken lite av ett svagt slut men i övrigt tycker jag det här är en riktigt njutbar 
deckare. 

Som vanligt när det gäller deckarserier är det alltid bra att börja med den första 
boken men här kan man hoppa över debuten Knutar och kors om man vill. Den 
känns inte så helgjuten. Börja i stället med den som först översattes till svenska, 
Svarta sinnen. 

 


