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Thorbjørn Ekelund, Dagbladet

«Drivende god fortelling … Det er
vanskelig å legge boka fra seg.»
Ola Einbu, Romerikes Blad

«… en sober og vellykket agentthriller, som
gir assosiasjoner til svart-hvitt klassikeren
Den tredje mann, alltid et kvalitetstegn.
Finalen er akkurat passe nervepirrende.»
Ola Hegdal, Dagens Næringsliv

«Dahl skriver langsom, litterær krim som det er en nytelse å lese.»

«Romanen har et sus av noen av de store klassikerne i norsk
kriminallitteratur fra tida den omtaler: Arthur Omres Smuglere er
mest opplagt, men Torolf Elsters Historien om Gottlob dukker
også opp som et godt minne […]. Det er godt gjort av Kjell Ola
Dahl å skrive seg inn i denne tradisjonen, uten å bare bli en blek
skygge av fortida.» Geir Rakvaag, Dagsavisen

«Det todelte plottet åpner for fint fortalte
møter med noen helt alminnelige mennesker … Jeg slår igjen fast at Kjell Ola
Dahls beslutning om å ta opp igjen
kriminalromanen var helt riktig.»
Leif Ekle, NRK

Ole Jacob Hoel, Adresseavisen
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KJELL OLA DAHL

(f. 1958)

debuterte i 1993 og har utgitt en rekke
kriminalromaner om politietterforskerne
Gunnarstranda og Frølich. I 2000 fikk
han Rivertonprisen for En liten gyllen
ring. I 2015 fikk han Brageprisen og
Rivertonprisen for Kureren.
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Sagt om Søsteren (2019)

«Kjell Ola Dahl skriver godt … Plottet er
utspekulert, og veien til løsningen er brutal
og full av sidespor.» Atle Nielsen, Bok365

FRA VI N N E R E N AV R IVE RTO N PR IS E N O G BRAG E PR I S E N

Assistenten

«Jeg liker ambisjonen i Kjell Ola Dahls sjonglering mellom populærkultur og ambisiøs skjønnlitteratur, storpolitikk og personlige
intriger, hyggelig nostalgi og hardkokt action.»

Sindre Hovdenakk, VG

KJ E L L
OLA

Marit Egaas, Stavanger Aftenblad

«… elegant og sømløst. Når man leser en
roman av Dahl, med eller uten krim- som
forstavelse, får man følelsen av å være i
gode hender. Det betyr ikke så rent lite for
en leser.» Rune Hallheim, Aftenposten

«Kjell Ola Dahl er en forfatter som skriver
knapt og klart, det er bra driv over språket.»

133 mm

DAHL

«en velskrevet og stemningsfull
kriminalroman med gode personportretter
og fin tidskoloritt. Som skjønnlitteratur
betraktet befinner den seg i en høyere
divisjon enn de fleste kriminalromaner.»

Jack Rivers er spritsmugler og ulykkelig forelsket i Amalie. I
etterkant av en mislykket politiaksjon på Minnesund i 1924, blir
han innhentet og arrestert av Ludvig Paaske.
Fjorten år senere møter vi ham igjen. Da er han blitt Paaskes
assistent, som i sin tur er blitt privatetterforsker. En dag blir
Paaske oppsøkt av Vera Gruber, som mistenker sin tyske mann
for å være utro og vil ha ham til å spane på ham. Dette danner
opptakten til et agentdrama med dødelig utgang. Når en tysk
statsborger blir drept av Gestapo på norsk jord i 1938, begynner snøballen å rulle.
Assistenten er en medrivende fortelling fra en forbudstid
mellom to kriger. Bakteppet er borgerkrigen i Spania, norsk
arbeiderklasses engasjement knyttet til borgerkrigen og
Norges rolle i det storpolitiske oppspillet til annen verdenskrig.
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