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Efter att ha skojat lite för mycket med sin snarstuckne chef blir journalisten Gerard Anderson utkommenderad
på tvångssemester. Pank som han är, lånar han en torpstuga i norra Värmland för att leva vildmarksliv.
Det är sommaren 1943, andra världskriget börjar lida mot sitt slut men Norge är fortfarande ockuperat av
tyskarna. En dag går Gerard vilse och kommer till ett ödetorp, där han hittar en rödhårig man liggande livlös i
gräset. Han genomsöker hans kläder men finner bara lite pengar och en papperslapp med en massa siffror. För
att göra ett sista återupplivningsförsök springer han och hämtar lite vatten. När han kommer tillbaka får han
sitt livs chock: den rödhårige är borta, och på hans plats ligger en ung kvinna som påstår att hon varit där hela
tiden! Efteråt är Gerard benägen att betrakta den otroliga händelsen som en dröm. Och det gör han ända tills
han får återse den rödhårige, denna gång död på riktigt, mördad i båttunneln för älskande par på Gröna Lund.
Kort därpå får han också återse den unga kvinnan, pekande på honom med en pistol. Av någon anledning har
Gerard Anderson blivit intressant både för norska motståndsrörelsen och tyska Gestapo, som envisas med att
försöka ta livet av honom …
Stieg Trenter (1914-1967) föddes som Stig Johansson men tog namnet Stieg Trenter efter att först ha använt
det som pseudonym, idén fick han från E.C. Bentleys deckarklassiker Trent’s Last Case. Stieg Trenter var
journalist och en mycket uppskattad kriminalförfattare och stockholmsskildrare.

Han räknas till De Fyra Stora (tillsammans med Maria Lang, Hans-Krister Rönblom och Vic Suneson). Han
debuterade 1943 med kriminalromanen Ingen kan hejda döden. I Farlig fåfänga (1944) introducerade han
fotografen och amatördetektiven Harry Friberg, och litet senare också hans ständige vapendragare,
kriminalaren Vesper Johnson. Harry Friberg är tecknad efter Trenters nära vän, mästerfotografen KW Gullers.
Vesper Johnson har chefredaktören Runar Karlströmer som förebild, Trenters chef på tidningen Allers.
Stieg Trenters böcker är nostalgisk läsning för alla som tjusas av Stockholm och tidsandan som rådde i
Sverige under 1940- och 1950-talen. De är vardagshistoriska dokument som i förbifarten berättar om små
detaljer och större samhällsförändringar – tunnelbanan byggs, Vasa bärgas, tidningen Expressen startar och så
vidare. Och mitt i denna ofta trygga vardag: ond bråd död, spännande mordmysterier och familjedramer.
Regjeringen går inn for å bygge et tunnelløp nummer to for Oslofjordforbindelsen. Det kunne Aftenposten
fortelle rett før forslaget til Nasjonal.
Av og på teppet. Man trenger en lang teppekant eller et frittliggende teppe. Alle står langs kanten av teppet.
Alle står langs kanten av teppet. Finansminister Siv Jensen roper «morna, ansvarlighet» når hun, stikk i strid
med rådene fra økonomiekspertene, tvinger Oljefondet inn i enda mer olje. Det kan i så fall skje med flere
norske byer med på laget. For samtidig som OL-byen fra 1994 utreder muligheten for å stå som søker, lekes
det med. Vanlige turistattraksjoner er både gode og spennende i Kina.
De har blitt utformet for å gi turister verdi i form av kulturell forståelse eller storslått natur.
27.
oktober i fjor kunne håndballprofilen Karoline Dyhre Breivang (36) juble over nok et gull, denne gang på
hjemmebane. Breivang og kjæresten Thomas.
– Hvorfor tror du den fikk blandet mottagelse her hjemme? – Jeg ble veldig overrasket, men så tenkte jeg at
dette er en serie man enten elsker eller hater. Lykken er, ingen tape/strips som strammer, ikke noe mer skorper
som holder igjen, og ikke minst kunne dusje ansiktet. Jeg skal fortsatt være litt forsiktig, samt. Eventuelt kan
man spe på med biodiesel ved å låne CO2 fra naturens kretsløp (CO2 nøytral drift) og drive skipene på grønn
olje produsert ved skogshogst. Kennel Jutevatnet - http://www.jutevatnet.com/. Pointerkennel Jutevatnet.
Tema: lederskap, råd til valpekjøpere. Innledning.

