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Vinner av Riverton-prisen "Den gyldne revolver" 2015.
Vinner av Brageprisen 2015
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 hjalp Ester over grensen. Han har forlatt sin
datter, flyktet fra tyskerne og mistanken om drap på sin kone Åse. 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 dukker han først opp
etter 25 år? Og hva er den egentlige grunnen til at han har kommet tilbake?
«Solid krigshistorisk krim ... Hvis det først skal skrives kriminalromaner i noen særlig grad, bør Kjell Ola
Dahl være en av dem som gjør det.» Leif Ekle, NRK P2«Drivende god fortelling ... Det er vanskelig å legge

boka fra seg.» Ola Einbu, Romerikes blad
«Kureren er blitt en velskrevet og stemningsfull kriminalroman med gode personportretter og fin tidskoloritt.
Som skjønnlitteratur betraktet befinner den seg i en høyere divisjon enn de fleste kriminalromaner.» Torbjørn
Ekelund,.Dagbladet
«... elegant og sømløst.
Når man leser en roman av Dahl, med eller uten krim- som forstavelse, får man følelsen av å være i gode
hender.
Det betyr ikke så rent lite for en leser.» Rune Hallheim,.Aftenposten
«... en sober og vellykket agentthriller, som gir assosiasjoner til svart-hvitt-klassikeren «Den tredje mann»,
alltid et kvalitetstegn. Finalen er akkurat passe nervepirrende.» Ola A. Hegdal, Dagens Næringsliv
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.

