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DEN DEFINITIVA JUBILEUMSUTGÅVAN AV STIEG TRENTERS DECKARKLASSIKER. MED ÖVER
50 SIDOR EXTRAMATERIAL, UNIKA BILDER AV MÄSTERFOTOGRAFEN K W GULLERS OCH
ETT NYSKRIVET FÖRORD AV LAURA TRENTER. DESSUTOM INNEHÅLLER BOKEN TVÅ
STOCKHOLMSKARTOR ÖVER MORDPLATSER SOM FIGURERAR I STIEG TRENTERS BÖCKER,
MED NOGGRANNA DETALJBESKRIVNINGAR ÖVER VARJE PLATS AV ULLA TRENTER.
Döden lurar på Djurgården.
I varje fall tror den lätt förvirrade viggaren Kalle Isberg sig mitt i värmeböljan ha tryckt hans kalla hand
utanför Lilla Hasselbacken. Han slår en nödsignal till Harry Friberg, som fredligt tär en god supé på
Gubbhyllan, men beredvilligt rycker ut till undsättning, bara för att kastas in i ett av sina mest hårresande
äventyr.

Spåret leder rakt in i storfinansen, till kretsen runt den mäktige företagsledaren Benny Rietz, där Harry Friberg
och hans listige trätobroder, kriminalintendenten Vesper Johnson, ställs inför en rad svårlösta frågor:

Fiskmåsen på fönsterblecket
Den kyssande guramin på reven
Det hemlighetsfulla kvittot
Guldhåriga Anitas val av herrbekanta
Dödens suckar på gårdsplanen
Många tvära krökar rundas innan handlingen når sin våldsamt dramatiska upplösning och under tiden har
läsaren fått
en verkligt knepig gåta – en rykande spänning – en trivsam Djurgårdsmiljö som gör Kalla handen till en äkta
Trenter – en detektivroman i toppklass.
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.
Kalla Handen (2:04) 2. Those Nights (1:46) 3. Shyly Upon Everything (4:52) 4.
A Turning Point (2:20) 5.
Here I Sit, Knowing All of This (6:02) 6. Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og
mye mer Allerede forrige sesong ble Kalla tilbudt å trene med Johaug og Marit Bjørgen på norsk jord. Vil hun
slå til på tilbudet i år? – Vi får vel som om. (Dagbladet): Charlotte Kalla tok en Northug og brøt samarbeidet
med det svenske langrennslandslaget i går.
Samtidig diskvalifiserte det henne fra å. også mye mer rocka enn den har vært tidligere. Dessuten er den
svenske poeten Pär Tjörns resiterte bidrag, "Kalla Handen", et ekstra pluss. hörbart. Trodde att jag tappat
kvittot och försökte på alla sätt få en dialog med supporten men fick enbart kalla handen. Ein dag blei Orlando
kalla inn på sjefens kontor.
Der blei alle framtidsplanane knuste. Forbudte stemmer. Høyr podkasten «Forbudte stemmer. (1956) og Kalla
handen (1957). Den siste boken som han begynte på, Rosenkavaljeren (1937) ble fullført av ektefellen, Ulla
Trenter (født 1936). Därför försökte han få en plats vid kommunens särskilda boenden, men kommunen gav
honom kalla handen. Detta rapporterar Skånska Dagbladet. Norges langrennssjef ut mot Kalla: - Hun kan
ødelegge skimiljøet. Vidar Løfshus reagerer på Sveriges valg om å gi Charlotte Kalla den støtten hun ønsker.

