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Uppföljaren till succén Utmarker!

När den forne detektiven Sam Berger slår upp ögonen har han ingen aning om var han befinner sig.
Allt är vitt, en värld utan tecken. Men så står Molly Blom vid hans sida, och han inser att de två är på flykt
undan en rättvisa som slutat vara rättvis.
I den hisnande uppföljaren till succén Utmarker får Sam och Molly ett oväntat uppdrag som rör ett obehagligt
fall från det förflutna. Mördaren är sedan länge dömd och fängslad, men är han verkligen skyldig? Inland är en
gastkramande resa in mot mörkrets iskalla hjärta, det är Arne Dahl i högform.

”I Inland suger Dahl in oss i berättelsen direkt och när han har greppet släpper han aldrig taget. (…) Jag
gillade Arne Dahls böcker om A-gruppen, men den nya serien är vassare och mer intressant. Slutet inte bara
antyder att det kommer mera och jag ser fram emot fortsättningen på samma sätt som en ny säsong av Bron.”
– Göteborgs-Posten

Søknadsweb 2.2.2.5 - 2017-02-08 09:52; Les mer. Ønsker du å kjøpe eller leie eiendom i Sverige? På denne
siden finnes en omfattende oversikt over formidlere av bolig i Sverige.
Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger, publikasjoner og
faktasider. Norge er inndelt i totalt 18 vannregioner, hvorav 7 av disse er internasjonale med Sverige og
Finland. 9th Conference on River Basin Management Including all aspects of Hydrology, Ecology,
Environmental Management, Flood Plains and Wetlands. Michael Cera, Tim Roth og Jennifer Jason Leigh er
blant nykommerne på rollelista når «Twin Peaks» neste år vender tilbake etter 25 års fravær fra TV-skjermen.
Lara Suzanne er en av sortene til Cliff Blackman, som er en kjent pelargoniumforedler fra Australia. Han fikk
godkjent prefikset `Lara`i 1976, og har krysset frem. Bli med Oceania Cruises på en uforglemmelig cruisereise
jorden rundt i 2019. Les mer og bestill på www.cruise.no Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017.
Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å
velge mellom år og/eller serietittel i tabellen.

