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Christer Lundberg är för mig mest känd som radiopratare men med Bläckfisken, som 
är hans andra roman, visar han att han är en riktigt duktig författare också.   

34-åriga Jimmy är arbetslös, lite överviktig och bor fortfarande hemma hos mamma i 
trerumslägenheten i Majorna i Göteborg. Han har lämnat sina små-kriminella 
ungdomsår bakom sig och spenderar numera dagarna med att spela World of 
Warcraft och med att röka gräs som han odlar i garderoben. Men en ny handledare 
på arbetsförmedlingen ordnar en praktikplats åt honom på Sjöfartsmuseet och 
därmed förändras även Jimmys liv. 

Handledaren på arbetsförmedlingen fiskar i grumliga vatten och Jimmy får av denne 
av outgrundliga anledningar i uppdrag att ta hand om en hand om en liten bläckfisk. 
En hemlighet mellan de två, ingen på nya arbetsplatsen ska informeras. Till en början 
är den lilla varelsen, som Jimmy döper till Julia, liten och oskyldigt vacker. Han 
gömmer den i sumpen nere under museet men bläckfisken växter med en hej-
dundrandes hastighet, äter mer och mer och är snart inte så snäll längre. Snart börjar 
rykten gå om ett sjöodjur i Göta älv och värre blir det när likdelar hittas i älven. Men 
det finns också ljusglimtar i tillvaron för Jimmy, på museet jobbar Lisa som får 
Jimmys hjärta att slå dubbla slag. 

Jag gillade verkligen den här boken. Osannolik? Ja, kanske. Men jag fick mig en hel 
del skratt under resans gång samtidigt som här finns ett djup och ett allvar, bland 
annat genom Jimmys frånvarande pappa som vi förstår är alkolist och under åren 
misshandlat sin hustru. 

  

 

 



 

Jag lät dig gå 
av Clare Mackintosh 
 

 
 
Vi slängs rätt in i handlingen. Det är en småmulen dag i Bristol, en femårig pojke 
håller sin mamma i handen och pratar glatt om dagens händelser i skolan medan 
mamman smålyssnar halvtrött. De är snart hemma efter promenaden från skolan. 
Precis i närheten av hemmet släpper pojken sin mammas hand för att springa sista 
biten hem. Bilen kommer i hög fart och olyckan är ett faktum, pojken dör omedelbart i 
kollisionen. Eller var det en olycka? Föraren smiter från platsen och mammans liv 
slås för alltid i spillror. Skuldkänslorna är outhärdliga. 

Det blir kriminalkommissarie Ray Stevens och hans kollegor som får uppgiften att 
lösa fallet. Ledtrådarna är lika med noll men Stevens är fast besluten att lösa fallet. 
Men tiden går och det verkar som fallet förblir ouppklarat. 

Parallellt med polisarbetet får vi följa Jenna. Hon kan inte längre stanna kvar i Bristol 
efter vad som hände och beslutar sig för att lämna allt och starta om igen. Hon slår 
sig ner en liten by vid den walesiska kusten. Det är en liten by där alla känner alla 
men Jenna vill ogärna berätta vad som hänt henne. Men Jennas förflutna kommer att 
komma i kapp oavsett hur mycket hon försöker fly. 

En välskriven brittisk deckare som kanske bäst uppskattas om du som läsare inte får 
reda på för mycket av handlingen. Så jag jag väljer att inte avslöja något mer, bara 
rekommendera er att läsa den. 

 


