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When the deputy commander of Rome's Imperial Security Service is assassinated on the island of Rhodes,
Cassius Corbulo swiftly finds himself embroiled in the investigation. Assisted once more by ex-gladiator
bodyguard Indavara and servant Simo, his search for the truth is complicated by the involvement of the dead
man's headstrong daughter, Annia. Braving hostile seas, Cassius and his allies follow the assassin's trail south
aboard a ship captained by a roguish Carthaginian smuggler and manned by his disparate, dangerous crew.
Their journey leads them to the farthest reaches of the empire to a ruined city where the rules of Roman
civilization have long been abandoned, and a deadly battle of wits with a brutal, relentless foe.
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Elkonor er den ledende kjeden for selvstendige. Slottsfjell 2015 Med en av Norges mest spektakulære
festivalarenaer ønsker vi deg hjertelig velkommen til Slottsfjell 2015.
Festivalen arrangeres midt i. Bølers psykedeliske viserock er i stor grad inspirert av svensk musikk, faktisk.
Mikael Ramel, Pugh Rogefeldt, Dungen og Evert Taube selvfølgelig. Pakket med alt dette før «Farmen», men
får ikke med noe inn Lunsjkonserten byr på et nært møte med en svært allsidig musiker og et sjeldent, magisk
instrument. Samtidig får dere høre litt om hennes spesielle yrkesvalg og. Ruben oppsummerer årets beste låter
og album. Du hører de 25 låtene P3s musikkfolk har stemt fram som årets beste, og enkeltlåter fra de ti beste
platene som.

