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 av Robert Galbraith  (pseudonym för J.K. Rowling) 

Det är inte ovanligt att författare som tidigare skrivit vanliga, skönlitterära romaner använder sig av en pseudonym 

när de byter genre och börjar skriva deckare. Några svenska exempel är Lars Kepler, Hans Koppel, Arne Dahl, 

Lucifer och Michael Mortimer. (För deras riktiga namn; se nederst på sidan).                                                             

      

En anledning till ”namnbytet” kan vara att man vill skilja deckarna från det ”vanliga” författarskapet eller att man 

vill bli läst utan förutfattade meningar. Det senare skälet är det som J.K. Rowling har angett; ” Det har varit 

underbart att ge ut en bok utan hajp eller förväntan, och ett rent nöje att få feedback under ett annat namn, J.K. 

Rowling är annars känd som författare till böckerna om Harry Potter. 
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�utspelar sig i London och är en riktigt trivsam berättelse om privatdetektiven Cormoran Strike och 

hans sekreterare Robin Ellacott. Strike som är en veteran från Afghanistan, kämpar nu i ett luggslitet kyffe för att 

få verksamheten att gå ihop samtidigt som han har problem med sitt privatliv. Han har just brutit upp från ett 

långvarigt men stormigt förhållande och försöker förtvivlat dölja för sin sekreterare att han just nu tvingas bo på 

sitt kontor. Sekreteraren är ny och kommer från ett bemanningsföretag. Strike har egentligen inte råd med henne 

men hon visar sig snart vara en riktig klippa. 

Själva intrigen är egentligen ganska enkel. En dag uppenbarar sig en man på Strikes kontor. Han är bror till 

supermodellen Lula Landry som nyligen begått självmord. Brodern ifrågasätter självmordsteorin och misstänker 

mord. Han ber Strike att undersöka fallet. Strike är tveksam men eftersom han står på gränsen till ekonomisk 

konkurs så tackar han ändå ja.                                                                         

Naturligtvis är intrigen ganska viktig i en deckare men Galbraith lägger även mycket tid och kraft på karaktärerna i 

boken. De växer långsamt fram under berättelsen. Både Cormoran och Ellacott känns som människor som är 

värda att lära känna, men även de andra karaktärerna i boken väcker mitt intresse - inte minst offret, Lula Landry, 

och den mode- och  kändisvärld som finns runt henne. 

Jag tycker om den här boken. En privatdetektiv med egen sunkig byrå ger en lite ålderdomlig känsla, trots att 

handlingen utspelas i nutid och mycket undersökningstid läggs på att söka information på internet. Det blir en 

underhållande blandning av nutid och förfluten tid. Även stilen är en blandning. Här mixas en hårdkokt 

amerikansk stil med en mer klassisk engelsk deckarstil. En recensent sammanfattade det mycket träffande med 

orden; "Agatha Christie stämmer träff med Raymond Chandler”. 



Del två i serien är redan skriven och kommer säkert att översättas till svenska inom kort. 

Robert Galbraith (J.K Rowling)             
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 (2014) 

����������	�� (2014, men ännu ej på svenska)                                                             

Andra författare som nämns i texten :                                                             

Lars Kepler (Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril) senaste bok; ������� (Oktober 2014) är femte 

boken med kriminalkommissarie Joona Linna.       

 

Hans Koppel (Petter Lidbeck) senaste bok; ��������	�� (2013) 

 

Arne Dahl (Jan Arnald) senaste bok; �����
������� (2014) är sista delen i serien Opcop                                         

                              

                         

Lucifer (Carl-Johan Vallgren)������
	����  (2013)     

Michael Mortimer (Daniel Sjölin och Jerker Virdborg) senaste bok; �	�����	������� (2014) är del två i en serie. 

          

 


