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Med en nutida ramberättelse, en huvudhandling förlagd till Oslo senhösten 1967 och med tillbakablickar till
krigets 1942, skriver Kjell Ola Dahl fram en elegant och trovärdig historia som 2015 tilldelades både
Rivertonpriset och Bragepriset för bästa kriminalroman. Ett speciellt judiskt armband dyker upp på en

auktion. En kvinna känner igen armbandet, som en gång varit i hennes ägo, och bestämmer sig för att stoppa
auktionen. Hon kommer dock aldrig att få tillgång till hela den fruktansvärda historia som armbandet är en
del av - den som läsaren till slut får klarhet i. 1942 blir den judiska kuriren Ester med täcknamnet Hilde

förrådd och undgår med nöd och näppe att arresteras av Gestapo genom att fly till Sverige. I Stockholm möter
hon motståndshjälten Gerhard Falkum. De är redan bekanta från Oslo. Han har flytt från tyskarnas misstankar

om att han skulle ha dödat sin fru Åse. Esters bästa vän. Strax därpå omkommer Gerhard i en brand.

Köp online Kjell Ola Dahl Täcknamn HILDE 1a upplagan 369071051 Deckare DF Skönlitteratur Skick.
Täcknamn Hilde av Kjell Ola Dahl En deckare som utspelar sig i Oslo under andra världskriget och 1967.

Rivertonprisets jury Spänningsuppbyggnaden är oklanderlig och .
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Ett antal personer har huvudrollerna. I Stockholm möter hon motståndshjälten Gerhard Falkum. Esthers best
friend. Rivertonprisets jury Spänningsuppbyggnaden är oklanderlig och författarens språk förblir nyktert och
sakligt. Du kommenterar med ditt WordPress.comkonto. Nu hoppas jag att någon av de böcker som ligger här

och väntar på att bli lästa kan fängsla mig lika mycket som denna gjorde . Läste boken som
recensionsexemplar inbunden. Med en nutida ramberättelse en huvudhandling förlagd till Oslo senhösten
1967 och med tillbakablickar till krigets 1942 skriver Kjell Ola Dahl fram en elegant och trovärdig historia
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som 2015 tilldelades både Rivertonpriset och Bragepriset för bästa. Förlag Bokfabriken. Han har flytt från
tyskarnas misstankar om att han skulle ha dödat sin fru Åse.
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