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Utad er Francis Urquhart diskresjonen selv. Innad i maktens korridorer har han fingrene i alle hemmeligheter.
Og han er villig til å gå over lik for å bli statsminister.
Mattie Storin er en ung og ambisiøs journalist, og har en helt spesiell evne til å finne de gode historiene som
ligger skjult bak politikkens glansbilde.
Hun får sitt livs utfordring når hun vikles inn i et nett av intriger og finansiell korrupsjon på aller høyeste nivå.
Hun sverger på å avsløre sannheten, men for å gjøre det må hun bekjempe sine egne demoner og risikere alt selv sitt eget liv.

House of Cards er en klassisk, politisk thriller. Den utkom første gang i England i 1989. Den norske
oversettelsen baserer seg på forfatterens oppdaterte versjon fra 2014.
House of Oslo ligger i Vika i Oslo. Vi har nærmere 20 butikker med interiør og design som gir deg inspirasjon
og gode tips. Vårt bolighus kan en del når det kommer til design, kvalitet, håndverk og skandinavisk livsstil.
Velkommen til Illums Bolighus. H//O//F tildelt Erling Stenersens legat 2011 «House of Foundation er et vitalt

og nyskapende tilskudd til kunstbyen Moss [og er] sammen med Punkt Ø og Momentum, med. House of
Hygge er en utradisjonell merkevare fra Hemsedal med fokus på Hygge. Du kan handle enkelt og trygt i vår
nettbutikk. Gratis frakt på bestillinger over. GOD KAFFE = GODT KONTORMILJØ Vi leverer
kaffeløsninger som inneholder de beste forutsetninger for godt miljø. les mer » Cafitesse - et unikt
kaffekonsept Prøv. Vår forretningside er å sikre forpliktelser og verdier, slik at vi skaper kontroll og økt
fortjeneste for kundene våre. House of Control er i sterk vekst og har. Bli blant de første som får vite om nye
produkter og tilbud ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev. Modulen Eiendeler gir oversikt over alt utstyr
virksomheten disponerer. Med et par tastetrykk får du en rapport over alle aktive eiendeler - med andre ord.
Nordens største på tester og produktomtaler av foto, video, hjemmekino, Hi-Fi, hodetelefoner, høyttalere, TV,
mobil, nettbrett, data, smartklokker. Er du usikker på hva du skal kjøpe i gave? Da finner du en oversikt over
de mest populære lekene forrige måned.

