I kampens hete
Antall sider:

400

Oversatt av:

Engen, Kari

Kategori:

Krim og spenning

ISBN/EAN:

9788202409708

Originaltittel:

I stundens hetta

Serie:

Sandhamn-serien

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2014

Forfatter:

Viveca Sten

I kampens hete.pdf
I kampens hete.epub

Nora Linde skal feire midtsommer sammen med sin nye kjæreste, Jonas. Feiringen får en brå slutt da Jonas’
tenåringsdatter, Wilma, ikke kommer hjem om natten. Wilma er sporløst forsvunnet.
– Tidlig neste morgen blir en død kropp på stranden i Skärkarlshamn. Kriminalinspektør Thomas Andreasson,
kalles til Sandhamn, mens Jonas og Nora fortsetter sin desperate leting etter Wilma.
«Dette er en velskrevet kriminalroman ... en fantastisk skildring av svensk midtsommer, både dens gleder og
dens mørke bakside.
LitteraturMagazinet
"I sin femte kriminalroman om Thomas Andreasson og Nora Linde skriver Sten en historie som kunne vært
tatt direkte ut fra virkeligheten. Den er godt skrevet og smart strukturert, et øyeblikk er du sikker på hvem er

morderen og i det neste må du innse at du tar feil. God, underholdende bok ... " Dagbladet Sundsvall
«Hun beskriver helt briljant en verden av fortapte og fulle tenåringer – og distanserte voksne som lever sine
egne liv. Dette er spot-on, både med hensyn til dialog og intriger.
... Hun tilhører nå den svenske eliten av krimforfattere, dersom hun fortsetter på denne måten vil hun ganske
snart sitte på tronen. Dette er både en viktig, underholdende og spennende bok.» DAST Magazine
Den Nordlige vannstammen gjør seg klar for et angrep fra Admiral Zhaos marineflåte. I kampens hete kjemper
Aang for å forsvare byen. Han lurer på om det ikke. Siden for deg som lurer på hva en utleggsforretning er,
hva det innebærer og hvordan prosessen fungerer. Vi ønsker sunne, store, sterke bulldoger. Vi har derfor ett
stort fokus på helse i vårt oppdrett. Som medlem i Norsk Bulldog klubb er vi pålagt å gjennomføre. VI
PRESENTERER CR7 CHAPTER 4 Han ankom Manchester som Cristiano Ronaldo. Han ble formet i
kampens hete og ble til CR7, en av de beste spillerne gjennom historien. Asker Open i Holmenhallen: 1+2
april Andre utgave fra shorttrack-stevne Asker Open arrangeres i Holmenhallen 1+2 april. Se invitasjon: her.
Start lørdag: kl.
12 – «Hvor er ektemannen din», spurte en. Jeg sa at han ikke var der. En annen spente hanen på våpenet, siktet
på meg og sa: «Vi skal ha sex med deg. Det hender det går fort i svingene for mange av oss i forskjellige saker
og ved forskjellige anledninger. Og at viktige forhold i kampens hete kan overses. Kystdirektør Kirsti Slotsvik
havnet i strid med både fagforeninger og ansatte. Men da de hadde kranglet ferdig, klarte de å starte med
blanke ark. smp. LAHTI/OSLO (Dagbladet): Norge var favoritter på lagsprinten, og alt så ut til å gå veien
etter en fantastisk innsats av Klæbo og Iversen, men da det. Design Kule Sportsklær Til Menn. Sjekk ut
massevis av kule klær, produkter og tilbehør du kan tilpasse som du vil, med kule trykk og tekster. Lag din
egen t.

