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Møt Jack Irish, litt advokat, deltids pengeinnkrever, møbelsnekker, av og til privatetterforsker som liker raske
hester og fotball.
En beskjed på telefonsvareren fra en eksklient får ikke varsellampene til å blinke for Jack - livet hans er tøft
nok fra før, han trenger ikke gamle problemer: Fotballaget hans taper, og han lager fortsatt mat til bare seg
selv. Men når eksklienten blir funnet død, endrer alt seg. Jack blir dratt inn i et farlig spill med korrupsjon,
skitne eiendomsavtaler, mørk seksualitet og flere drap. Han må gjøre alt han kan for å slippe unna leiemordere
og korrupte politifolk - og han har ekstremt dårlig tid. Nettet snører seg sammen rundt han.
Dette er første bok i Jack Irish-serien. Bok nummer to, Svart flo, er ventet utgitt i mai.
Temple regnes som en av verdens beste krimforfattere. Hans bøker er i dag utgitt i over 20 land.
Etter andre verdenskrig motarbeidet USA og Sovjetunionen kolonisystemet. I 1960 fikk mange afrikanske
land sin uavhengighet. Enkelte kolonier var uforberedt på. Escherichia coli (E. coli) er bakterier som finnes
normalt i tarmen hos mennesker og dyr.

Om forskning.no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.no
gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig. Valg, terror, oljeavtaler og internasjonal uro. 2016
har ikke akkurat vært nyhetsfattig. DUMDUM BOYS BIOGRAFI 1979: Wannskrækks vokalist har fått
sparken fordi han har midtskill. Kjartan Kristiansen (gitar) og Persi Iveland (bass) og Den besøkende
forkynneren brukte verken powerpoint eller notater. Han hadde gått frem foran talerstolen og sto helt fremme
ved kanten på plattformen med en stor. I Numerologi finnes det en rekke syklustall som påvirker våre
personlige tall til enhver tid, og det Globale dagstallet påvirker alle. Slik kalkuleres det Globale.
Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005.
Stopper ørnejakt.
Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning. Sult eller
sykdom? Hva var årsaken til den demografiske krisen i Norge først på 1740-tallet? Nyheter, sport, kultur og
debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

