Kureren
Forfatter:

Kjell Ola Dahl

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

386

ISBN/EAN:

9788205461437

Kategori:

Krim og spenning

Utgivelsesar:

2015

Kureren.pdf
Kureren.epub

Hevnen er en troløs tjener.

I 1942 blir den jødiske kureren Ester forrådt, og hun unngår med nød og neppe å arresteres av Gestapo. I all
hast flykter hun til Sverige. Slik redder hun livet familien hun etterlater i Oslo deporteres til Auschwitz.
I Stockholm møter hun motstandshelten Gerhard Falkum, som har etterlatt sin lille datter og flyktet fra
tyskerne og mistanken om drap på sin kone Åse, som hjalp Ester over til Sverige. Deres gryende forhold tar
brått slutt da Falkum tilsynelatende omkommer i en brann.
I 1967 dukker Gerhard Falkum så opp i Oslo, etter å ha vært erklært død siden 1943. Han ønsker å gjenoppta
kontakten med datteren som han fikk med Åse. Men hvorfor kommer han først nå, 25 år etter? Og hva er den

egentlige grunnen til at han har kommet tilbake? Hendelsene under krigen tar tak i Ester på ny. Hun har i sin
tid returnert til Norge etter å ha vært tilknyttet den israelske etterretningen siden krigens slutt. Nå får hun nye
opplysninger om Gerhard Falkum, opplysninger som gjør at hun må gripe tilbake i sin fortid, og hente frem de
kampferdighetene hun ikke har brukt på lenge.
I 1942 blir den jødiske kureren Ester forrådt, og hun unngår med nød og neppe å arresteres av Gestapo. I all
hast flykter hun til Sverige.
Kritikerrost mester av litterær krim. Kjell Ola Dahl er født i 1958 på Gjøvik. Han debuterte i 1993 og har
utgitt en rekke kriminalromaner om politietterforskerne.
Innlevering og henting. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Privatpersoner kan levere
EE-avfall i forretninger som selger tilsvarende produkter, eller. Advokat Tor Erling Staff uttalte en gang at det
ikke lyves så mye noe sted som i tinghuset i Oslo.
Det er så sant som det er sagt. Utfordringen for. Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 1. juli 2001 med
hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 11 tredje. De
beste Mammut-kjøpene: Astrid x 3 Tre nye bøker om Astrid Lindgrens liv - og 22 andre gode tips til
morgendagens Mammutsalg 10 romankupp, 10 krimkupp, 10 barnebokkupp og 10 sakprosakupp! Årets største
boksalg starter på mandag med over 1000 boktitler på tilbud. VGs.

