Aftonbladet

26

Söndag 3 april 2005

BÖCKER

Ingalill
Mosander

Efterlängtad polis i
psykologiskt drama

Blondiner har inte
alltid varit dumma

Ekorren Bosse
bränner ut sig

Författarens förra bok ”Mörkrets
flod” naglade fast mig från första
sekunden och jag har väntat otåligt i fem år på hans nästa. Så det
var med belåtenhet jag kröp ihop
i en fåtölj under påsken och åter
fick stifta bekantskap med den
sympatiske John Madden, f d kriminalkommissarie vid Scotland
Yard. Numera lever han lugnt familjeliv på landet. Men allt förändras den dag en ung flicka hittas mördad i hans närhet. Ett psykologiskt drama på hög nivå.

Intelligensen sitter i hårfärgen.
Ju blondare desto dummare. ( Jodå, jag vet, jag föddes ljushårig …)
Denna åsikt har odlats med framgång sen 1930-talet. Men det har
inte alltid varit så. I den här fascinerande kulturhistoriska betraktelsen får vi veta att den första berömda blondinen var Afrodite
som bodde i antikens Grekland
och att blont hår numera har blivit ett godtagbart ämne för vetenskapliga studier vid olika amerikanska universitet.

Jag undrar hur många barn som
känner igen någon av sina föräldrar i Bussiga Bosse, skogens
schystaste ekorre som vill hinna med allt – skala kottar, gömma nötter, hjälpa talgoxarna att
skrämma bort skatan från fågelbordet, hoppa ifrån gren till gren.
Tills han en dag ramlar ned, får
ont i benet och det värker i svansen. Du måste coola ner dig, säger
de andra djuren. En ekorre som
bränner ut sig, se där en riktigt
modern saga!
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Pockettoppen
Listan bygger på Pocketgrossistens sålda böcker under februari.

1 (9) EFTER ALLA

ÅR AV SAKNAD
av Peter Robinson
Realistisk polisroman
om en livsfarlig svindlare.
(Månpocket)

2 (1) TVÅ NÖT-

CRÈME OCH
EN MOVIEBOX
av Filip Hammar
och Fredrik
Wikingsson
Hisnande beskrivning
av en uppväxt i DDRSverige.
(Månpocket)

3 (2) PATIENT 67

av Dennis Lehane
Nervkittlande och
klaustrofobisk thriller.
(Månpocket)

4 (Ny) RO UTAN

ÅROR
av Ulla-Carin
Lindquist
Gripande om hennes
sista tid i livet.
(Pan)

5 (6) ALKEMISTEN
av Paulo Coelho
New age som sålt i
över 40 miljoner.
(Bazaar)

6 (Ny) FALLET G

av Håkan Nesser
Den sista och en av
de bästa i serien
om Van Veeteren.
(Bonnier Pocket)

7 (4) ETT FRUSET

LIV
av Karin Wahlberg
Ensam och utsatt ung
kvinna hittas mördad.
(Månpocket)

8 (Ny) FRAMGÅNG-

ENS PRIS
av Michael
Connelly
Företagare jagar försvunnen prostituerad.
(Månpocket)

9 (3) EN ANNAN TID,
ETT ANNAT LIV
av Leif GW
Persson
Utsedd till 2003
års bästa deckare.
(Piratförlaget)

10 (Ny) FEM PERSONER DU MÖTER
I HIMLEN
av Mitch Albom
Om vad som är
viktigt i livet.
(Månpocket)

Debuten blev
Fakta
Namn: Carlos
Ruiz Zafón.
Ålder: 40 år.
Yrke: Författare.
Familj: Hustrun
Maricarmen.
Bor: Har precis
flyttat tillbaka till
lägenhet i Barcelona efter tio år i
Los Angeles.
Inkomst: Ekonomiskt oberoende tack vare
succéromanen.
Bakgrund:
Carlos Ruiz Zafón är född
och uppvuxen i
Barcelona. Ända
sedan barndomen har han varit
en berättare och
underhållit sin
omgivning med
fantasifulla och
fascinerande berättelser. Studerade journalistik på universitetet i Barcelona
men hade svårt
att uppfylla sanningskravet i sina reportage.
1992 gav han ut
sin första ungdomsbok. Året
därefter flyttade
han till Los Angeles där han arbetade som manusförfattare för
tv- och filmindustrin samtidigt
som han skrev
ytterligare tre
ungdomsböcker.
1999 tog han ett
sabbatsår för att
skriva sin första
vuxenroman som
kom ut i Spanien
2001 med titeln
”La Sombra del
Viento” (Vindens
skugga). Han arbetar fortfarande med uppföljaren.
Favoritförfattare: ”Måste jag
välja en blir det
Charles Dickens.”
Aktuell: Med
romanen ”Vindens skugga” utgiven av Norstedts förlag.

VÄLSIGNAD
Succén har gjort Carlos Ruiz Zafón ekonomiskt oberoende för resten av livet.
”Jag har fått friheten
att bara behöva skriva det jag själv vill. Det
är en välsignelse,” säger han.
Foto: CASPER HEDBERG

