
  

 

Mord och livsgåtor 
Jag har hittat en ny deckarförfattare, John Verdon. Hittills har det kommit ut tre böcker på svenska av 
honom. Jag läst två av dem och ser fram mot att få läsa den tredje. 

Jon Verdon är en amerikansk f.d. reklamman som liksom hjälten i sina böcker, Dave Gurney, har lämnat 
storstaden och tillsammans med sin fru slagit sig ner på landsbygden i Catskill Mountains, ett bergsområde i 
sydöstra delen av delstaten New York. Av bilder att döma är det ett landskap som påminner ganska mycket om 
norra Sverige. 

  

Tänk på ett tal 

Den första boken heter Tänk på ett tal och är en spännande historia om en seriemördare som skickar brev till 
sina offer och verkar veta allt om dem, t.o.m. vilket tal de tänker på. 

Huvudperson i boken är alltså Dave Gurney, en f.d. polis som pensionerat sig tidigt. Han och hans fru Madeleine 
har köpt ett lantligt beläget hus. Tanken är att de skall njuta av sin ledig tid tillsammans men det går inte så 
bra. Dave är inte någon idealisk äkta man. Han verkar känslomässigt låst och tycks sakna förmåga att på allvar 
engagera sig i sina närmaste. Det är först när han får använda sitt intellekt och lösa logiska problem som han 
kommer till sin rätt. Här är han briljant. Så när han får besök av en gammal skolkamrat som fått ett både 
mystiskt och hotfullt brev blir han intresserad. När sedan skolkamraten hittas mördad är Dave fast. Han måste 
hitta mördaren. Hans fru är dock inte glad över hans beslut och äktenskapet krisar. Och vid sidan om jakten på 
mördaren kämpar Gurney hela tiden med sitt dåliga samvete över sina tillkortakommanden som äkta make och 
far, grubblar över det som varit, hur det blivit som det är och våndas över sin egen oförmåga. Samtidigt som 
han följer i mördarens spår iakttar han sig själv och funderar över sina egna reaktioner på det som händer och 
varför. Varför väljer mördaren ut vissa människor som offer och hur kan han veta så mycket om dem? Vad är 
det som driver honom och vad vet han egentligen om Gurney och hans förflutna? 

  

Blunda hårt 

Bok nummer två heter Blunda hårt och här fortsätter Gurneys privata funderingar och problem parallellt med 
en ny kriminalhistoria. Den här gången handlar historien om en känd psykolog vars unga hustru mördas på ett 
mycket brutalt sätt; hon halshuggs och dessutom på sin egen bröllopsdag. Hennes man finner hennes kropp i 
trädgårdsmästarens lilla stuga. Alla antar att den skyldige är den spansktalande trädgårdsmästaren som mycket 
lägligt har försvunnit, men så lätt är det naturligtvis inte... 

Denna gång blir Gurney indragen i fallet via en polis, Jack Hardwick. Han är en smart men något osmidig man 
som har problem med både spriten och sina överordnade och Gurney hamnar mitt i den infekterade strid som 
utbrutit inom Polismyndigheten. Vad har egentligen hänt i fallet och vilka spår ska man följa? Vem har rätt och 
vem har fel? Historien visar sig vara mycket intrikat med många förgreningar i olika riktningar. En mörk historia 
om mänsklig ondska och girighet som får Gurney att frukta både för sitt eget och sin frus liv. 

Tyvärr måste jag även denna gång anmärka på kvinnosynen. Amerikanska män, liksom alltför många andra 
män, utmärker sig verkligen inte för sin jämställda syn på könen. Man behöver knappast vara någon varm 
anhängare av Feministiskt initiativ för att inse att så är fallet. Med detta sagt måste jag ändå erkänna att jag 
tyckte om de är två böckerna. Språket fungerar bra och även om intrigerna kanske är väl fantasifulla så är de 
hela mycket spännande. Gurneys privata problem, hans grubblande över såväl fallen som sitt eget liv ger 
dessutom böckerna en extra dimension. Nu kan man invända att detta är ett ganska vanligt koncept i många 
deckare. Ja, det är det, men det kan göras bra och det kan göras dåligt. John Vernon gör det bra. 



Böcker av John Verdon: 

Tänk på ett tal ( 2012)  

Blunda hårt (2013) 

Låt den onde sova (2014) 

 


