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Når studenten Marcus Nielsen blir funnet død i leiligheten sin, tyder alt på at han begikk selvmord, men
Marcus’ mor er overbevist om at han har blitt myrdet og bønnfaller politiet å etterforske dødsfallet. På
stasjonen er situasjonen allerede anstrengt - kriminalinspektør Thomas Andreasson var døden nær seks
måneder tidligere, da isen utenfor Sandhamn brøt under føttene hans. Vil han noen gang være i stand til å
hente seg inn igjen?
I politiets etterforskning av saken leder sporene snart til Korsö militærleir utenfor Sandhamn, hvor de hardføre
kystjegerne har vært basert i flere tiår. Thomas’ beste venn, jurist Nora Linde, oppfordres til å finne ut mer om
militærleirens hemmeligheter. Nora har nettopp gjennomgått en vanskelig skilsmisse og er glad for å tenke på
noe annet.
Kort tid etterpå dør ytterligere en annen mann med forbindelser til Korsö. Er det noe i fortiden som ikke tåler
dagens lys?

I natt er du død er en spennende kriminalroman om hevn, mobbing og besettelse.
«ET BLINKSKUDD»
Magasinet Søndag
«Dette er en spenningsroman som virkelig gir leseren noe å leve seg inn i, og historien kjennes høyst
realistisk. Det er ikke vanskelig å ha medfølelse med Viveca Stens karakterer, de kjennes troverdige og lette å
forholde seg til.»
Tidningen Kuriren
SVENSK SUKSESS!
Speilkameraer pleier generelt å ha dårlig bilde da de sjeldent har noen god linse. Med DOD RX8W er dette
heldigvis ikke tilfellet. Det har den beste bildekvaliteten. Anne-Lise Berntsen døde i Oslo klokken 3.30 natt til
lørdag etter en tid med sykdom. Sangeren bodde de siste årene i Vardø i Finnmark. Berntsen har. Politiet
bekrefter mandag kveld at en død kvinne er funnet i vannet ved brygga i nærheten av fiskemottaket på Stoa i
Langesund. De kan ikke bekrefte om. (Dagbladet): Debbie Reynolds (84), moren til nylig avdøde Carrie
Fisher, er død. Hun ble sendt til sykehus onsdag kveld. Natt til torsdag melder. Den allsidige skuespilleren
Sverre Wilberg døde natt til fredag i sitt hjem, 66 år gammel. Han spilte alt fra Olsen-banden til Hamlet, og la
aldri skjul. Skiløperen som ble meldt savnet i Sirdal i Vest-Agder lørdag kveld, ble i morgentimene søndag
funnet død i et vann. Mannen ble funnet på tre meters. Une Amundsen døde natt til torsdag, 62 år gammel, på
tjenestereise til Madagaskar, skrev Nettavisen fredag kveld. Forretningsmannen grunnla it-selskapet.
Nå er første nordmann domfelt for forsikringssvindel med bevis fra et dashbordkamera. Det kan være kjekt å
ha for deg også.
Vi har testet ti stykker. Adresse: Postboks 2873, Kjørbekk 3702 SKIEN Fakturaadresse: Varden AS c/o
Agderposten AS Postboks 8 4801 Arendal Alt du trenger å vite om festivaler – året rundt. Hjem; Norske
festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler.
Her finner du en komplett.

