
Offline av Anne Holt  

 

Efter åtta årlåter Anne Holt sin numera rullstolsburna polis                                              
Hanne Wilhelmsen comeback. Senast hon var tillbaka var                                                                 
i boken 1222 meter över havet, en Agatha Christie-inspirerad                                                                         
pusseldeckare. Nu har Holt lämnat den genren och låter Hanne                                                                   
Wilhelmsen komma tillbaka i en synnerligen aktuell polis- och                                                                                                
samhällsroman. Återkommer gör också hennes gamla                                                   
kompanjon Billy T, plufsig och vilsen i tillvaron och med en                                                                    
stor oro för sin son. Bekant från Holts förra bok men ny i detta                                                                                                      
sammanhang, är den något knepige kriminalpolisen Henrik                                                                    
Holme med många tics, och en analytisk förmåga utöver det                                               
vanliga. Nästan i paritet med Wilhelmsens. 

Wilhelmsen och Holme börjar utreda ett s.k. kallt fall med en försvunnen                                                                     
tonårsflicka. Fallet visar sig så småningom hänga ihop med en serie förödande                                                           
bombattentat i Oslo. Och nu närmar sig 17 maj, nationaldagen, med massor av                                                                                                      
människor på stadens gator...Ett perfekt tillfälle för en terrorgrupp att slå till. 

Berättelsen är ganska lågmäld men mycket spännande och välskriven.                                                                              
Slutet är ganska öppet och man anar en fortsättning. Den ser jag fram emot!    

  

Dödsdömd: Melvin Mars av David Baldacci  

 

Detta är del två i serien om Amos Decker, den före detta                                                   
spelaren i amerikanska fotbollsligan och tidigare anställd vid                                             
Ohiopolisen. Han är nu nyanställd vid FBI:s utredningsrotel                                                       
för kalla fall och hamnar i en utredning om en dödsdömd 
fånge, Melvin Mars. 

Mars är dömd för att brutalt ha mördat sin vite far och sin 
svarta mor. Han har suttit 20 år i fängelse i väntan på att hans 
dödsdom ska effektueras. Och nu är det dags...Så när han hör 
folk närma sig cellen tror han naturligtvis att de kommer för att 
föra honom till  dödsrummet men han får i stället veta att                                                             
avrättningen är uppskjuten. En annan man har erkänt mordet.                                                              

Amos Decker kommer att intresserar sig för Mars fall när han upptäcker likheterna 
mellan Mars liv och sitt eget. Båda männen var duktiga fotbollsspelare med lovande 
karriärer som slogs i spillror, båda männens familjer mördades brutalt. Och i båda 
fallen erkände en annan man mordet flera år efter dådet. 

Bekännelsen har potential att göra Melvin Mars till en fri man. Men är det säkert att 
sådana bekännelser är sanna? Innan dödsstraffet upphävs måste en utredning 
fastställa att den andres bekännelse går att bevisa. Många undrar varför någon vill 
göra Melvin Mars till en fri man just nu. Amos Decker och hans team vid FBI ger sig 
in i jakten på sanningen som visar sig vara mycket mer komplicerad än man först kan 
tro. 

Baldacci är en mycket läst författare och han kan verkligen sitt hantverk. Det här är 
en mycket spännande historia, med rötter i den amerikanska södern med dess 
sjaskiga förflutna. Trots att boken är en riktig bladvändare vill jag nog ändå påstå att 
de bästa böckerna av Baldacci fortvarande är de som tillsammans bildar serien 
Kamelklubben. 


