
Anna-Karin Palm: Herrgården 

 
Några personer är på flykt. Det kan vara inbördeskrig. Vilket land och vilken tid sägs inte. En grupp på fyra 
ungdomar har vandrat länge när en herrgård dyker upp som i en fantasi. När de kommer närmre ser de att 
herrgården är välskött och vacker. De behöver inte ens bryta sig in eftersom en bakdörr är olåst. Det finns mat, 
rena sängkläder i sängarna och allt verkar perfekt tills en liten dam, herrgårdens ägarinna dyker upp. Ben, Alex, 
Leila och Juri får stanna kvar. De tilldelas olika sysslor och inrättar sig efter Marie von B:s regler. Den första tiden 
är som en dröm, men snart tränger sig verkligheten på. Konflikter kommer upp till ytan och omvärldens kaos 
tränger in i deras idyll. 

Det är Ben som berättar deras historia, men kan vi lita på honom? 

Vissa händelseförlopp antyds bara till att börja med men blir allteftersom tydligare. Anna-Karin Palm skriver med 
en återhållen, antydande berättarteknik som gör berättelsen spännande. Den kan nästan kallas en psykologisk 
thriller. 

  

Jerker Virdborg: Svart krabba 

 
Jerker Virdborgs Svart krabba, har samma grundförutsättning som Herrgården. Den utspelar sig i ett obestämt 
land i en obestämd tid och något som kan vara ett inbördeskrig pågår. Här tar likheterna slut. I Virdborgs roman 
kallas Karl Edh till basen i orten Tessenöy för att genomföra ett viktigt uppdrag kallat Svart krabba. Han och tre 
män till ska i skydd av mörkret frakta varsin kapsel med okänt innehåll till en militärbas. De får väldigt 
knapphändiga uppgifter. Därför är de är osäkra på vad de gör, varför de gör det och vem de kan lita på. Har 
någon i gruppen en dold agenda? För att ytterligare öka spänningen måste männen ta sig över isar som är 
knappt farbara och riskerar att brytas upp. 

Jerker Virdborg är skicklig på att skapa en kuslig, illavarslande stämning. Han skapar spänning och väver in 
frågor om tillit, mod, utsatthet och moral. 

Virdborgs senaste roman: Sommaren, syster, påminner om Svart krabba. Den utspelar sig i ett vackert 
sommarsverige. Två syskon flyr i ett välbekant landskap mot en eventuell räddning i Kalmar där det ryktas att det 
ska gå båtar till räddningen. Rekommenderas! 

Jerker Virdborg skriver även tillsammans med Daniel Sjölin under pseudonymen Michael Mortimer, en 
deckarserie där första delen heter Jungfrustenen. 


