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Nyetablerte kriminelle miljøer i Norge er villige til å gå lenger enn før i jakten på profitt. En russisk gangster
må rømme fra Moskva etter et mislykket attentat mot en konkurrerende mafiafamilie.
Han bosetter seg i Norge og jobber i det stille for å oppnå gudfarstatus i Oslos underverden.
Et spektakulært anslag mot en pengetransport fra Gardermoen forvandler E6 til en brennende krigssone.
Ranerne etterlater både drepte og sårede før de forsvinner.
Sjur Holt og Avsnittet for spesielle operasjoner står uten spor og opplever et enormt press både utenfra og
innenfra. Når landets justisminister blir skutt, strammes skruen om Holt og hans nærmeste seg enda litt til.
Holt vikles inn i et spill som utfordrer både moral, etikk og lojalitet overfor egen arbeidsplass.
«Attentatet» er en hardkokt spenningsroman og beskriver utradisjonelle politimetoder i møte med et
fremvoksende internasjonalt og svært brutalt miljø.
Kagge Forlag er et mellomstort forlag i Oslo, og vi har en stor drøm om å gi ut bøker av høy kvalitet som folk
kan glede seg over – alene og sammen med andre.
Sørkoreanske myndigheter bekrefter dermed meldingene om attentatet på flyplassen i Kuala Lumpur.

Skildringene av drapet spriker, men han skal angivelig. Kagge Forlag er et mellomstort forlag i Oslo, og vi har
en stor drøm om å gi ut bøker av høy kvalitet som folk kan glede seg over – alene og sammen med andre. Med
Dagbladets arkivsøk finner du det du leter etter, enten det er avisen fra dagen du ble født, eller hva en politiker
sa for 10 år siden. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av John F. Kennedy og mer enn
3225 andre forfattere. En 28-år gammel tyskrusser er pågrepet for bombeangrepet mot Borussia Dortmunds
spillerbuss. Han hadde satset store penger på et fall i lagets aksjekurs. Lydbokforlaget er Norges største
utgiver av lydbøker. Hør lydbok på nedlastbar mp3-fil eller på CD. Opplysninger om en mystisk reise Oswald
gjennomførte til Mexico i ukene før attentatet skal også fremkomme i dokumentene. På denne reisen besøkte.
Det ble rapportert om svært dramatiske scener fra Stockholm sentrum da en lastebil meide ned folk i
Drottninggatan og kjørte inn i kjøpesenteret Åhlens. MOSS (VG) Siste skrik i bobil er 11 tonn rå luksus - med
lyse skinnmøbler, vaskemaskin, tørketrommel, porselenstoalett, egen satelittmottager - og tre.

