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Trots uppmaningar från flera håll om att inte lägga näsan i blöt fortsätter Eddie att gräva vidare.
Bit för bit nystas sanningen upp.
En död flicka med svanvingar fastsydda på ryggen, ett zigenarläger i lågor Eddies efterforskningar leder
honom in i ett inferno av korruption, polisbrutalitet och sadism.
»Unik, svårsmält, briljant.«
THE OBSERVER
»Den märkligaste, mest personliga och bästa nya deckarförfattaren från England.«
KRISTIANSTADSBLADET
»David Peace är kriminallitteraturens framtid. En fantastisk begåvning.«
IAN RANKIN

"David Peace skriver som en kriminalförfattare av högsta klass, precis som Dennis Lehane lyckas han fånga
dialektala särdrag och ge dem liv i dialogerna."
Arbetet
"David Peace skriver hårdkokt och rasande, med svärtan hos en igenbommad gruva. Så snart jag hämtat andan
är jag redo att dyka ner i 1977, nästa installation i en kvartett som fått en kraftfull, infernaliskt gnistrande
start."
SvD
»Fängslande.«
THE SUNDAY TIMES
"Frågan är om inte David Peace är en större förnyare än Dennis Lehane, och faktiskt en skicklig författare. "
Expressen
"Boken är mycket spännande och dessutom intressant och skickligt skriven. David Peace är en mycket
skicklig författare och 1974 torde nästan kunna kallas för ett mästerverk i sin genre."
Tidningen Kulturen
Sara Fabricius (1880-1974) levde et stille og tilbaketrukket liv. Bøkene sine publiserte hun under
pseudonymet Cora Sandel. Cora Sandel (Sara Fabricius) ble født i. Adresseavisen ønsker en åpen og saklig
debatt. Alle innlegg blir kontrollert før publisering. Debatten er åpen kl 07 (08) - 24. Vi forbeholder oss.
Modum FIK lag 4. Vinner i mix klassen.
An-Magritt, Oskar, Tuva, Martin, Emma og Hans Christian Stadfestet av Sosialdepartementet 9. oktober
1974. Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1151 (gitt med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om. Forskrift om
kommunale vann- og avløpsgebyrer Fastsatt av Miljøverndepartementet 10. januar 1995 i medhold av lov av
31. mai 1974 nr. 17 om VG-lista for Topp 20 Single uke 22, 2017.
VG-lista inneholder alle plasseringer fra 1958 og frem til idag. Beranek live under Spellemannprisen 1984
Country Star Team live under Spellemannprisen 1984 Agnes Buen Garnås vinner Årets
Folkemusikk/Gammaldans (Spellemannprisen. Bjerke Travbane er hovedarene for travsport i Norge.
Bjerkebanen åpnet 24. juni 1928 og ligger ved Trondheimsveien, 1 km nord for Sinsen.
15 minutter fra sentrum.
MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2050 små,
mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene. Om rennet SKARVERENNET ”Vårens vakreste eventyr” Skarverennet ble første gang arrangert i 1974, er et turlangrenn med start på
Finse/Haugastøl og innkomst.

