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Orlogskaptein Ralf Wolf og hans menn skal dø om noen sekunder. Torpedoen treffer U-864 midtskips og river
opp skroget. Ubåten blir delt i to, synker til bunns og legger seg på 150 meters dyp. Blod og ånd svinner hen
og bare navn og datoer blir igjen. Og kvikksølv.
SOMMEREN 2014. Carl Selbekk, en entusiastisk og lokalkjent lensmann, er på ferie på Fedje når han
sammen med sin eksentriske kollega må nøste opp i flere likfunn på den tilsynelatende fredelige øyen ytterst i
havgapet. U-864 og kvikksølvet på havbunnen utenfor Fedje er en tikkende bombe som påvirker hele
øysamfunnet. Kan krigshistorien om ubåten ha noe med de makabre mordene å gjøre? Med liv og sjel og
lokalt Hellisøl blir Selbekk bedre kjent med seg selv, sine kolleger og øyas innbyggere. Mer enn kvikksølv
kommer til overflaten når en kjent person viser sitt sanne ansikt.
Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.
analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og. Læreplan i medie- og informasjonskunnskap programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, filmog.

Rent vann redder liv i katastrofer. Tilgang på rent vann gir helse, trygghet og utvikling. Akkurat nå er det
akutte behov for nødhjelp i tørkerammede Øst-Afrika. Informasjon om Romas merkevarer, organisasjon,
kontaktpersoner og historie. Lyktes med Shakira-fleipen Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en
liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med. Velkommen til Asker
bibliotekets nettside. Før jernbanesporet ble lagt i tunnel ut fra Asker stasjon, gikk det bru over jernbanen fra
Asker sentrum. Ordforklaringer (bokmål) Ordforklaringer er en alfabetisk liste med forklaring på sentrale ord
som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Anlegg 4 tilbakemeldinger på “Per Gjendem: Boerkrigen” Per
Ole Reite sier: onsdag 4. februar 2009 klokken 21:56. Eg er verken fylkestingrepresentant eller tilknytta.
Særemne om litteraturhistorie Litteraturhistorien i korte trekk, med noen få forfattere som står sentralt i hver
periode. Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth.
Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002. Sammendrag. Denne oppgaven stiller.

