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BESKRIVNING

DEN DEFINITIVA 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."Ur skuggorna frigjorde sig skepnaden av en undersätsig karl, hattbrättet var djupt nerdraget
och i det flacka tamburljuset glimmade en pistolmynning.- Släck ljuset och stå kvar.Automatiskt tryckte
hon på strömbrytaren och allt blev sotsvart för henne.- Ta två steg tillbaka, fortfor rösten, nej två var
det.Hennes ögon hade börjat vänja sig vid skumrasket och urskilde nu konturerna av gestalten helt nära sig
och hjärtat som hoppat can-can och närapå sprängt bröstkorgen på henne tycktes ha stannat och en isig
förlamning hade bemäktigat sig henne."På Gustafsberg porslinsfabrik, där ugnarna håller tusengradig
temperatur, försvinner en välbekant keramiker samtidigt som en hel uppsättning av figurer och fat
oförklarligt ändrar utseende.När konstnären Cecilia Milton ska packa för avfärd till en utställning i Paris
blir hon nära vansinnet då hon upptäcker att alla hennes gröna figurer färgats röda. Dubbel-Lasse, Lars
Larsson, studions dagbrännare, menar att det måste ha hänt en reduktion som gjort kopparkarbonatet rött.
Något reduktionsmedel, troligen ett organiskt material, måste ha kommit med i ugnen. Inne i ugnen hittar
han människotänder. Och Laura hittar en undanställd matta. Där finns blodfläckar på den ...Bakom
mysterierna på Gustafsberg döljer sig en av Stieg Trenters knepigaste kriminalgåtor - enkelt och elegant
presenterad och överlägset skicklig i lösningen. Den suveräna trion Stieg Trenter, Harry Friberg, Vesper
Johnson utför här sitt kanske allra mest lyckade bravurnumret i karriären.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.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Springaren - Stieg Trenter - böcker (9789174233360) | Adlibris Bokhandel

Under fredagen höll Örebropolisens brottsutredare Peter Springare sitt löfte som han tidigare gav till
Nyheter Idag om att fortsätta publicera statistik om grova ...

Springaren AB | 556233-4523 - hitta.se

Brf Springarens hemsida Välkommen till HSB Brf Springaren Adress: Löpargatan 2-32 26145
Landskrona E-post brf.springaren@bredband.net . BRF Springaren är ...

Föreningen - Välkommen till Brf Springaren

Springaren (hästen) är nog den knepigaste pjäsen, både att flytta och att forklara hur man flyttar :-) Men
tänk dig att ...
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