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Jag gillar att läsa deckare som förutom att vara                                          
spännande och innehålla en mordgåta också                                                
berättar om vår samtid. 

När läkaren Christian Unge debuterade med                              
”Turkanarapporten” hade han en intressant bak-                                         
grund för en deckarförfattare. Han har arbetat i                                                 
Afrika för organisationen ”Läkare utan gränser”,                                                               
en erfarenhet han delar med sin huvudperson,                                                    
den svenske kirurgen Martin Roeykens. Då 
Martins äktenskap går sönder och han samtidigt 
hamnar i konflikt med sin chef på Karolinska                                          
sjukhuset blir hans biståndsjobb i Kenya närmast en flykt hemifrån. 

I Kenya träffar han den fransk-algeriska antropologen Nadine Zaoui som 
väcker hans intresse. Hon har upptäckt märkliga fall av sjuklighet i 
Turkanaområdet i norra Kenya och försöker tillsammans med en 
medicinsk forskare från Belgien hitta förklaringen. Nadine reser tillbaka 
till området för att följa upp sin forskning, men blir fängslad av militären 
och bortförd till okänd ort. Martin bryter han mot sin chefs order om att 
åka hem till Sverige och börjar i stället leta efter Nadine. Hans sökande 
för honom till Nairobis slum och vidare till Belgien och Paris. Alla han 
försöker få tag på som kan ha viktiga upplysningar råkar ut för olyckor 
eller är försvunna. 

Insprängt i handlingen finns avsnitt som skildrar andra händelser och 
personer med oklar anknytning till den amerikanska 
underrättelsetjänsten och bitvis anar man sambanden. 

När man efter en spännande upplösning får förklaringen känns den inte 
alls osannolik. 

Martin Roeykens återkommer i två böcker till från andra delar av Afrika, 
Kongospår och Saharasyndromet. 

  

  

 



Åsbrink: 1947    
                                                        
År 1947 finns 10-årige Joszef i ett tyskt flyktingläger                                                 
för barn vars föräldrar mördats av nazisterna.                                          
Emigration till Palestina planeras för honom och de                                                  
andra i lägret. En dag dyker Joszefs mamma upp,                                              
hon har överlevt och lyckats hitta honom. Ska han                                          
följa med henne tillbaka till förföljelsernas Budapest,                                     
eller är den planerade framtiden i Palestina det bästa                              
alternativet? Mamman har med sig en ungersk korv,                                        
och kanske är det den som fäller avgörandet för                                         
pojken efter många år av dålig mathållning. Han följer                                        
med sin mamma och så småningom flyr han                                                     
till Sverige och blir Elisabeth Åsbrinks far. 

Fadern är hennes personliga ingång till att intressera sig för vad som 
hände år 1947, det år då andra världskriget verkligen var slut, i och med 
att fredsfördraget undertecknades i Paris. Det är dock inte den enda av 
årets händelser som har stor betydelse för framtiden. Boken följer årets 
gång från januari till december och varje månad dyker författaren ner i 
olika händelser som intresserar henne. Ibland rör det sig om stora frågor 
som formuleringen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
och en ung advokats oförtröttliga arbete för att få med ett helt nytt 
begrepp, ”folkmord”. En ny företeelse av mindre allvarligt slag dyker upp 
då hon berättar om hur modeskaparen Christian Dior presenterar sin 
första kollektion, ”The New Look”. Simone de Beauvoir upplever sitt livs 
häftigaste förälskelse, i den amerikanske författaren Nelson Ahlgren, och 
börjar samtidigt skriva på feministbibleln ”Det andra könet”, delvis 
inspirerad av Ahlgrens engagemang mot rasdiskrimineringen i USA. Ett 
påtagligt exempel på denna träder fram i glimtarna från Billie Holidays 
utsatthet som svart sångerska. 

Elisabeth Åsbrink lyckas genom att koppla världshistorien till enskilda 
människors livsöden och känslor göra den angelägen och lättillgänglig 
för läsaren. Man läser boken nästan som om den vore en roman och 
måste hela tiden skynda vidare för att se hur det går för de olika 
personerna. 

 


