Slått ut
Antall sider:

335

Oversatt av:

Rosse, Øystein

Kategori:

Barnebøker

ISBN/EAN:

9788252175479

Originaltittel:

The fall

Serie:

Cherub

Forlag:

Det Norske Samlaget

Sprak:

Nynorsk

Utgivelsesar:

2013

Forfatter:

Robert Muchamore

Slått ut.pdf
Slått ut.epub

Då eit M15-oppdrag går katastofalt gale, treng James Adams alt han har lært for å komme seg levande ut av
Russland. I mellomtida er søstera, Lauren, ute på sitt første solooppdrag. Ho skal prøve å gå undercover i en
brutal operasjon knytt til menneskehandel. Og når James endeleg kjem heim, finn han ut at marerittet berre så
vidt har begynt ... Dette er den sjuande CHERUB-boka. Serien har både vunne litterære prisar og blitt ein
internasjonal suksess.
2. mars ble djuice slått sammen med Telenor. Navnet på abonnementet ditt er endret til Telenor nonstop, og du
har fått ubegrenset lagring av bildene dine i Min Sky. Dette melder Adresseavisen. Konkursen ble et faktum
kun fire dager etter at Aker Solutions overtok de ansatte i selskapet. Som en del av denne avtalen. Har du slått
av Cookies? Det kan se ut som du har slått av cookies i din nettleser. For å bruke Veilederen må du slå på
cookies. Du har problemer med å bruke. – Tiggere sjikanert, slått og sparket etter NRK-dokumentar. Politiet
undersøker opplysninger om at tiggere skal ha blitt utsatt for vold på åpen gate i Bergen. De mobile
skiltscannerne har blitt et viktig våpen for å luke ut biler som ikke har alt i orden bort fra veiene. Nå har
Statens vegvesen hatt ny kontroll. Over 3. Politiet i Oslo skulle pågripe fire personer som trolig var ute etter å
stjele kobber, da en av politiets hundeførere ble slått i hodet med en planke. Oljeserviceselskapet EMAS AMC

AS er slått konkurs. I en kjennelse fra Oslo byfogdembete tirsdag kommer det frem at styret i et møte forrige
søndag. Denne festivalen blir slått konkurs: Retro Live i Kragerø. Folk koste seg under The Hooters-konsert.
(Foto: Birte Ulveseth) Ble sparket og slått på kaien.
Et drikkelag skal ha endt med at en mann ble angrepet av tre personer. – Beina blir slått vekk under deg.
Eierne av Sydnesgaten 33 fortviler over at huset de har lagt ned så mye arbeid i er ødelagt.

