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Tavshed er sølv Stieg Trenter Hent PDF Forlaget skriver: En ny mordgåde fører den lange privatdetektiv
Harry Friberg helt til Firenze sammen med en ung svensk pige, der er havnet midt i mysteriet. Inden længe

opdager det umage par, at sagen har tråde, der fører til Schweiz og Stockholm, hvor den frygtede
kriminalkommissær Victor Regn pludselig blander sig. Der er lagt op til endnu en hæsblæsende og indviklet

Harry Friberg-krimi!

Stieg Trenter (1914-1967) var en svensk krimiforfatter, der af mange i sit hjemland anses for at være
ophavsmand til den moderne svenske krimi. Stieg Trenter blev særlig kendt for krimierne om Harry Friberg
og sine tidsbilleder af Stockholm og byens miljøer. Efter Stieg Trenters død skrev hans enke, Ulla Trenter,

videre på historierne om Harry Friberg.

Stieg Trenter modtog Sherlock-Prisen for krimien "Narr på nocken"i 1956.Historierne om den svenske
fotograf Harry Friberg og hans gode ven Vesper Johnson, der i fællesskab opklarer både mystiske og makabre
forbrydelser med gamle Stockholm som et smukt baggrundstæppe. Bøgerne i serien kan læses uafhængigt af

hinanden.

 

Forlaget skriver: En ny mordgåde fører den lange privatdetektiv
Harry Friberg helt til Firenze sammen med en ung svensk pige, der
er havnet midt i mysteriet. Inden længe opdager det umage par, at
sagen har tråde, der fører til Schweiz og Stockholm, hvor den

frygtede kriminalkommissær Victor Regn pludselig blander sig. Der
er lagt op til endnu en hæsblæsende og indviklet Harry Friberg-

krimi!

Stieg Trenter (1914-1967) var en svensk krimiforfatter, der af mange
i sit hjemland anses for at være ophavsmand til den moderne svenske

krimi. Stieg Trenter blev særlig kendt for krimierne om Harry
Friberg og sine tidsbilleder af Stockholm og byens miljøer. Efter

Stieg Trenters død skrev hans enke, Ulla Trenter, videre på
historierne om Harry Friberg.

Stieg Trenter modtog Sherlock-Prisen for krimien "Narr på nocken"i
1956.Historierne om den svenske fotograf Harry Friberg og hans

gode ven Vesper Johnson, der i fællesskab opklarer både mystiske og
makabre forbrydelser med gamle Stockholm som et smukt

baggrundstæppe. Bøgerne i serien kan læses uafhængigt af hinanden.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Tavshed er sølv&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


