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Sør Frankrike, 1790: Novisene Mireille og Valentine får i oppdrag å beskytte et mektig sjakkspill som Karl
den store fikk i gave fra maurerne. New York, 1972: Dataeksperten Catherine Velis sendes til Nord- Afrika for
å utføre et oppdrag. Grunnen er at det har oppstått uenigheter med sjefen.
Før hun drar er hun i kontakt med en lyssky antikvitetshandler som ønsker at Catherine skal finne brikkene til
et gammelt sjakkspill som trolig befinner seg i Algerie. Gjør hun det, vil hun få en stor belønning. Romanen
Ilden er en frittstående fortsettelse av De åtte.
Matematikk. Disse sidene er et matematisk treningsstudio, hvor du kan trene opp ferdighetene dine. Ta
gangesertifikat, delesertifikat, pluss-sertifikat og minus. Torsdag møtte canadiske Elizabeth Wettlaufer (49) i
retten i Woodstock, Ontario. CNN skriver at kvinnen (49) erklærte seg skyldig i å ha tatt livet av.
Åtte personer ble drept i skyteepisode. Jordan (18) ofret livet for fetteren: - Han elsket meg nok til å ta noen
kuler for meg To unge menn tok seg opp på et butikktak i Kyrksæterøra i løpet av morgentimene mandag. –
Klokken 06.25 fikk politiet melding fra AMK at en ung mann. Mange bekymrer seg for at de våkner opp i

løpet av natta. De blir stresset av tanken på ikke å få de nødvendige åtte timer sammenhengende søvn. Mye.
FRONTKOLLISJON: Åtte personer er sendt til sykehus etter en frontkollisjon på E39 ved Flekkefjord.
Tilstanden til de involverte i ulykken er foreløpig. Ulykken skjedde rundt klokken 04.00 i natt. Minst 44
personer ble skadet i ulykken, melder redningspersonell på stedet. Situasjonen for åtte av de skadde. Høring NOU 2016: 17 På lik linje.
Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Barne- og
likestillingsdepartementet. Åtte personer er påkjørt utenfor togstasjonen i Amsterdam. Bilføreren er pågrepet
og blir avhørt, melder politiet. To personer er fraktet til sykehus.
Men i år kan lyden av bølgeskvulp og måkeskrik bli overdøvet av vannscootere i høy fart, helt innpå strender
og svaberg: Regjeringen vil oppheve.

