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En idyllisk bygd på Sunnmøre blir åsted for drap. Liket av en eldre mann blir funnet i en båt som driver på
fjorden. Mannen viser seg å være en tysk turist som har feriert i bygda i mange år.
Kajsa Coren er tilbake i Losvika på Sunnmørskysten, der hun bodde som barn. Hun arbeider med en bok om
kvinnene under krigen, og hun kommer over en historie om en ung jente som hadde et forhold til en tysk
soldat og sporløst forsvant fra bygda i 1941. Kajsa fatter også interesse for Havbrismysteriet: To unge menn
som flyktet med en fiskebåt til England, men aldri ble sett igjen.
Etter hvert oppdager hun at mennesker fra bygda bærer på mørke hemmeligheter fra både nær og fjern fortid søsken er ikke på talefot, en jordstrid har splittet en familie og uforklarlige hendelser har skapt frykt blant
bygdefolk.
Så skjer det et nytt drap i bygda.
"Svik" er en kriminalroman som handler om hvordan løgner og fortielse kan få uhyggelige konsekvenser.
Svik, bedrageri, forræderi, løftebrudd. En viljeserklæring sies å være kommet i stand ved svik når den er
fremkalt ved bevisst uriktige opplysninger eller ved. Svik, kjenn på ordet. Det smaker bittersøtt av bedrageri

og forræderi. Løftebrudd. Det kan handle om at det bevisst er fremsatt uriktige opplysninger. Trenger du et
godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om svik og mer enn 1150 andre emner. Svik er en norsk
thriller med handling fra midten av andre verdenskrig, en spenningsfilm mot et bakteppe av virkelige
hendelser.
Vokalisten i Aqua, Lene Nystrøm, har. "Svik - krim" av Trude Teige - Se omtaler, sitater og terningkast.
Se hva andre mener om denne boka, og fortell. Kjøp 'Svik' av Bente Pedersen fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788250957084 "Svik" av Karin Alvtegen - Se
omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du. Historien om norske
krigsprofitører blir nå fortalt som røverfilm i noir-stil, med blant andre Lene Nystrøm, Fritjof Såheim og Kåre
Conradi i hovedrollene. Kjøp 'Svik, en historie om mobbing på arbeidsplassen' av Kjellrun Ulven Woxen fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet. Lydbokforlaget er Norges
største utgiver av lydbøker. Hør lydbok på nedlastbar mp3-fil eller på CD.

