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Gåtan på Granliden Torsten Sandberg Hent PDF Denna kriminalklassiker skriven av bohuslänningen Torsten
Sandberg kom ut första gången 1936.

Pensionatet Granliden ligger i Värmlands djupa skogar. Platsen är mytomspunnen sedan länge, men nu verkar
sägnerna ha blivit sanna. Man säger sig ha sett jättelika fotspår efter jätten i Ljunga klätt. I byn och på

pensionatet blir människorna alltmer skräckslagna.

Journalisten Stellan Werne får till uppgift att spåra den mystiska gärningsmannen efter mordet på notarie
Wallmark. Werne har en kuslig känsla, som att brottet inte begåtts av en människa utan ett övernaturligt

väsen...

Torsten Sandberg (1900 – 1946) arbetade som journalist i Uddevalla men var även en av de främsta
deckarförfattare under 30-talet. Hans pusseldeckare har återutgivits och fått ny publik.

"Gåtan på Granliden är en alltigenom bra kriminalhistoria. [- - -]

Det håller gott och väl måttet för den spänning man åstundar och problemlösningen sker med påtaglig
elegans." (Ny Tid)

"... ett odelat nöje bereder Gåtan på Granliden i egenskap av en rappt och fyndigt berättad kriminalhistoria."
(Bohus-Posten)

"Gåtan på Granliden är schwungfullt skriven och fyller sitt ändamål som avledare för tankarna några timmar."
(Skånska Dagbladet)

"Inget tvivel om att Torsten Sandberg är vår bäste detektivförfattare för närvarande." (Handelstidningens
Veckoblad)

"... författaren ger riklig valuta..." (Göteborgs-Tidningen)

"... man följer de hemska händelserna på ett Värmlandspensionat med spänning." (Svenska Dagbladet)
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