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En svensk deckarklassikers återkomst »Rönbloms böcker är en glädje att läsa. De är intelligent skrivna, med
god, lätt ironisk stil och dessutom ofta med ett metaperspektiv, som roar den vana deckarläsaren.« ; CARINA
BURMAN, SVD »Likt Hercule Poirot söker sig Paul Kennet fram mot lösningen genom tankens kraft. Ni som
finner glädje i finurligt uppbyggda deckargåtor kommer inte att bli besvikna. H-K Rönblom står sig mycket
starkt.« ; DAST MAGAZINE Läraren och historikern Paul Kennet är tjänstledig och har rest till en mindre ort
för att forska i rådhusarkivet. Han hyr ett rum på ett pensionat. Ett rum där tjänstemannen Odel nyligen hittats
död, troligen i sviterna efter en operation. Men det finns oklarheter kring dödsfallet. Kennet börjar
rekonstruera händelserna.
Han gör efterforskningar i den brokiga skaran pensionatsgäster, existenser som på olika sätt kommit på kant
med samhället. Om det ligger ett brott bakom dödsfallet - var finns motivet? Vem skulle vilja se den
beskedlige Odel död? Död bland de döda är den första boken i serien om Paul Kennet.
H.-K. RÖNBLOM [1901-1965] var tillsammans med Maria Lang och Stieg Trenter en av de verkligt stora
svenska kriminalförfattarna på femtio- och sextiotalet. Samtidigt var han journalist och politisk redaktör bland
annat på Aftonbladet, och hans böcker är skarpa, syrliga skildringar av dåtidens Sverige såväl som

uppslukande pusseldeckare i Agatha Christie-traditionen.Död bland de döda [1954] inleder, tillsammans med
Höstvind & djupa vatten [1955], Modernistas utgivning av H.-K. Rönbloms romaner. »Det är en ynnest att få
bekanta sig med denna roman som förutom att den är en rapp och rafflande pusseldeckare också är ett riktigt
tidsdokument.« ; DAGENSBOK.COM »Årets bästa spänning 2016.« ; MATS PALMQUIST, BORÅS
TIDNING »Återutgivningen av Rönbloms romaner är i varje fall en kulturgärning att tacka för.« ; PÄR
ALEXANDERSSON, DAST MAGAZINE
oktober 2016, Stockholm Vi har fått stå vid korset och bevittna hans död. Varför söker ni den levande här
bland de döda. Inlägg om Död bland de döda skrivna av annettejuhlin ”Coco” - ett vindlande äventyr bland
döda och levande Vem skulle vilja se den beskedlige Odel död. Rönblom. com. Kristus har uppstått från de
döda. Död bland de döda - Ebook written by H. 5:38. symppunk 144,120 views. framsida sammanfattningar
Rönblom startsida baksidestext. Man hedrar de döda genom att sopa deras gravar och.
En svensk deckarklassikers återkomst »Rönbloms böcker är en glädje att läsa. Ett.
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– RYKK ETT 1. : En svensk deckarklassikers återkomst»Rönbloms böcker är en glädje att läsa. 1954 kom
den här spänningsroman. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. se.
guden med makt över liv och död. « | CARINA BURMAN, SVD »Likt Hercule Poirot söker sig Paul Kennet
fram mot lösningen genom t. Förutom den döda. H.

