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Renate står ved et veiskille i livet, og når foreldrene dør skapes en 
kjedereaksjon som forandrer tilværelsen også for menneskene 
rundt henne. Huset Lindeman knaker i sammenføyningene. 
 Hun rydder ut av barndomshjemmet og fjerner møbler, 
bilder på veggene, tingene som er deler av hennes egen opp-
vekst, øyeblikk i hennes egen historie. Og hva skjer når Renate, 
som ikke bare er navet i ektemannen Per Oles liv, men også alle 
andres, fi nner ut at hun ikke er den hun trodde hun var? 
 Handlingen i Lindemans siste reise er lagt til vår samtid. 
Kjell Ola Dahl skriver om livskriser og eksistensielle problem-
stillinger. Kjærlighet og lidenskap, makt og rikdom, identitet, 
grådighet, død og nederlag, er temaer i denne bredt anlagte 
episke romanen.

SAGT OM LINDEMAN & SACHS

«Fortreffelig fra fi nanslivet […] kombinerer 
familiesaga med nær, norsk historie på en 
fortreffelig underholdende måte […] Linde-
man & Sachs byr på knakende god under-
holdning.» 
 Kurt Hanssen, Dagbladet

«Finansspenning fra de siste tiårenes børs-
Norge, sugende underholdning som bygger 
på mye kunnskap og innsikt.» 
 Per Haddal, Aftenposten

«Troverdig tidskrønike […] en forfatter som 
endelig har funnet sitt format.» 
 Sindre Hovdenakk, VG

«Underholdende og etterrettelig om norsk 
fi nansmiljø på 70-tallet og fram til jappe-
tiden […] en bok med et tema som føles 
ubehagelig aktuelt […]» 
 Ørjan Greiff Johnsen, Adresseavisen

«Fyrig fra fi nansverdenen […] stor under-
holdning hele veien til skifteretten […] 
Hørte vi noen si at ikke børs og fi nans kan 
være sexy?» 
 Pål Andreassen, Moss Avis

SAGT OM LINDEMANS TIVOLI

«Fortellingen i Lindemans tivoli fremstår 
som en mikstur av familiesaga, såpeopera, 
teknologi- og fi nansthriller og god gammel 
røverhistorie.» 
 Leif Ekle, NRK

 «Knakende underholdning på høyt faglig 
nivå fra dagens Finans-Norge.» 
 Per Haddal, Aftenposten

«[…] en roman som klarer kunststykket å 
være underholdende uten å være grunn.»  
 Norunn Ottersen Seip, Dagsavisen

KJELL OLA DAHL debuterte i 1993 med 
Dødens investeringer, den første boka i serien 
om politietterforskerne Gunnarstranda og 
Frølich. Han har også skrevet dokumentar-
bøker og reiselitteratur og er oversatt til en 
rekke språk.

I 2006 kom første bok i Lindeman-trilogien, 
Lindeman & Sachs. Den frittstående oppføl-
geren Lindemans tivoli kom i 2008. 

Med Lindemans siste reise avslutter Dahl 
krøniken om familiene Lindeman & Sachs.


