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Mysteriet om Flying Boy Stieg Trenter Hent PDF Væddeløbshesten Flying Boy er spået til at vinde Europas

største travløb, Gran Premio i Napoli, og eksperter såvel som menigmand står uforstående tilbage, da
storfavoritten lider et pinligt nederlag. Fotograf og privatdetektiv Harry Friberg overværer løbet, og for ham
er det tydeligt, at der ikke bare er tale om et mærkeligt tilfælde, og at mysteriet inden længe kan udfolde sig
til et mord. Den lange fotograf får ret, og han følger nu sporene til Stockholm, hvor en maskeret person klædt
som en neapolitansk karnevalsnar hærger på tagryggene og skræmmer livet af de fredelige svenskere. Nu
følger det ene mord det andet, og Harry Friberg får nok at se til for at fange den gale morder. 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.

 

Væddeløbshesten Flying Boy er spået til at vinde Europas største
travløb, Gran Premio i Napoli, og eksperter såvel som menigmand
står uforstående tilbage, da storfavoritten lider et pinligt nederlag.

Fotograf og privatdetektiv Harry Friberg overværer løbet, og for ham
er det tydeligt, at der ikke bare er tale om et mærkeligt tilfælde, og at
mysteriet inden længe kan udfolde sig til et mord. Den lange fotograf
får ret, og han følger nu sporene til Stockholm, hvor en maskeret

person klædt som en neapolitansk karnevalsnar hærger på tagryggene
og skræmmer livet af de fredelige svenskere. Nu følger det ene mord
det andet, og Harry Friberg får nok at se til for at fange den gale

morder. 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.
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