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Færgemanden Stieg Trenter Hent PDF Den charmerende fotograf Harry Friberg deltager i opklaringen af et
gådefuldt mysterium i den svenske skærgård. En kvindelig færgepassager opdager pludselig, at hun er det
eneste levende menneske ombord på færgen. 10 timer senere vågner hun fortumlet op i sin seng, og aner
hverken ud eller ind. Med hjælp fra Harry Friberg og hans gode ven kriminalkommisær Vesper Johnson får

kvinden langsomt stykket puslespillet sammen. Et puslespil med et uhyggeligt motiv.

Stieg Trenter (1914-1967) var en svensk krimiforfatter, der af mange i hans 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
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