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Høsten har lagt seg over Edinburgh og over karrieren til sjefinspektør Rebus.
Men mens han prøver å rydde opp i tingene sine, skjer det et drap. En russisk dikter og regimemotstander er
blitt funnet død etter et overfall som kan ha gått hardere for seg enn planlagt. Ved en tilsynelatende tilfeldighet
befinner en delegasjon av høytstående russiske forretningsfolk seg i byen på samme tid.
Både politikere og bankfolk som styrer Edinburgh, er enige om å få saken ut av verden så raskt som mulig.
Men desto mer det graves, desto sikrere blir Rebus og kollega Siobhan Clarke på at dette ikke er noe vanlig
overfall.
Så skjer det et nytt og brutalt drap, og John Rebus' avskjed med politiet ser ut til å bli langt mer dramatisk enn
ventet.
Velkommen til Galleri Vike. Eikerveien 42, 3612 Kongsberg. Åpent hver torsdag, kl 11.00 - 19.00. Ta gjerne
kontakt for visning andre dager eller til andre tider, Det deiligste av alle minner er det første kysset fra den du
elsker. Kjære venner og venninner, hjelp meg her å samle minner. Vennligst skriv med penn og blekk.

Den tunge luftforurensningen har vekket kinesernes miljøengasjement. Et mylder av apper gir folk mulighet
både til å sjekke luftkvaliteten der de er og til å. EVENTYRET SOM IKKE BLE FERDIGFORTALT Det var
en gang en seter, bak setra lå en myr, på myra satt en gjeter, helt uten kyr. Han hadde hverken far eller mor,
TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. Landsturnstevnet
2017 i Haugesund! Kom og bli med den 24.
Juni og opplev blant annet Haugesund og turnen! Summer Poems and Rhymes for Kids (Poetry About
Summer) Summer Poetry and Songs (dltk Holidays) Vennskap (Tekst for en hver anledning)

