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JUBILEUMSUTGÅVAN AV STIEG TRENTERS
DECKARKLASSIKER. MED ÖVER 50 SIDOR

EXTRAMATERIAL, UNIKA BILDER AV
MÄSTERFOTOGRAFEN K W GULLERS OCH ETT

NYSKRIVET FÖRORD AV LAURA TRENTER. DESSUTOM
INNEHÅLLER BOKEN TVÅ STOCKHOLMSKARTOR ÖVER
MORDPLATSER SOM FIGURERAR I STIEG TRENTERS
BÖCKER, MED NOGGRANNA DETALJBESKRIVNINGAR

ÖVER VARJE PLATS AV ULLA TRENTER.

Det brinner i Karlberg. Och Harry Friberg tror att det är ett vanligt
kamerareportage när han far ut för att fotografera branden. Men den
kände göteborgsmiljonären David Orten har fått sätta livet till i

lågorna. Omständigheterna är så förbryllande att polisens mordrotel
kopplas på: Orten har själv larmat brandkåren, men någon annan har
också gjort det. En fajansljusstake och en kraftig mässingskula i
askan på golvet i Ortens rum ter sig mystiska i sammanhanget.

Liksom förhållandet att Orten befann sig i Stockholm och att hans
systerdotter kommer till brandplatsen samma kväll som det brinner.



När det sedan blir ytterligare en eldsvåda i Göteborg, och ett mord
sker även där, då tätnar dimman kring mysteriet. Tills Harry Friberg

till slut ensam möter mördaren och av honom får en kuslig
demonstration i konsten att begå mord.

Stieg Trenter (1914-1967) föddes som Stig Johansson men tog
namnet Stieg Trenter efter att först ha använt det som pseudonym,
idén fick han från E.C. Bentleys deckarklassiker Trent"s Last Case.

Stieg Trenter var journalist och en mycket uppskattad
kriminalförfattare och stockholmsskildrare. Han räknas till De Fyra
Stora (tillsammans med Maria Lang, Hans-Krister Rönblom och Vic
Suneson). Han debuterade 1943 med kriminalromanen Ingen kan
hejda döden. I Farlig fåfänga (1944) introducerade han fotografen
och amatördetektiven Harry Friberg, och litet senare också hans

ständige vapendragare, kriminalaren Vesper Johnson. Harry Friberg
är tecknad efter Trenters nära vän, mästerfotografen KW Gullers.

Vesper Johnson har chefredaktören Runar Karlströmer som förebild,
Trenters chef på tidningen Allers.

Stieg Trenters böcker är nostalgisk läsning för alla som tjusas av
Stockholm och tidsandan som rådde i Sverige under 1940- och 1950-
talen. De är vardagshistoriska dokument som i förbifarten berättar
om små detaljer och större samhällsförändringar - tunnelbanan

byggs, Vasa bärgas, tidningen Expressen startar och så vidare. Och
mitt i denna ofta trygga vardag: ond bråd död, spännande

mordmysterier och familjedramer.

http://stiegtrenter.com/

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Eld i håg&s=sebooks

