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Jeg tente en sigarillo og lente meg tilbake i stolen mens jeg betraktet Kaja Bye. "La oss begynne på nytt. Hva
kan jeg gjøre for deg?" Hun studerte hendene sine. "Jeg trenger beskyttelse," sa hun endelig.
Tønsbergadvokaten Svend Foyn oppsøkes av Kaja Bye. Hun har rømt med sine to små døtre til et sommerhus
i Vestfold. Hun blir forfulgt, trakassert og truet på livet av sin ektemann, et kjent og aktet ansikt fra mediene.
Politiet forholder seg passivt, slik de ofte gjør i denne type saker. Svend Foyn påtar seg å hjelpe Kaja Bye med
å få ordnet skilsmisse, men blir raskt viklet inn i et spill der han stilles ovenfor et drepende dilemma. En
nødvendig død er en frittstående fortelling og den femte boken i serien om Svend Foyn fra Rivertonprisvinner
Jan Mehlum.
Informasjon om utgivelsen 'En nødvendig død' (2003) av Jan Mehlum. NRK Lydbokforlaget: ISBN
82-421-1500-1 (trip.alb, pl.2) CD: 2004: NRK Lydbokforlaget Kjøp En nødvendig død. Svend Foyn reddet
Kaja Bye fra å bli banket opp av ektemannen en gang tidligere. Nå oppsøker hun ham for. En verden av
løgner. Svend Foyn våkner i sengen sin i andre etage - av at en brostein treffer ham i hodet. Det er ganske
åpenbart at noen er ute etter ham. Kjøp En nødvendig død. Jeg tente en sigarillo og lente meg tilbake i stolen
mens jeg betraktet Kaja Bye. "La oss begynne på nytt. Jan Mehlum. En nødvendig død. Gyldendal 2002.

Tønsberg-advokaten Svend Foyns femte eventyr har sin prolog på danskebåten – en ren lysttur for. Takk for
bestillingen! Boken er klar for henting når du får bekreftelse på SMS. Du vil motta SMS innen en time,
innenfor butikkens åpningstider. Jeg tente en sigarillo og lente meg tilbake i stolen mens jeg betraktet Kaja
Bye. "La oss begynne på nytt. Hva kan jeg gjøre for deg?" Hun studerte hendene sine. DOD DP4 strømadapter
for permanent oppkobling av strøm til dashbordkamera. og ingen modifisering av bilens ledningsnett er
nødvendig. DOD Champion SP1 er utsolgt. Dashbordkameraet har en ultrarask GPS for nøyaktig
posisjonering, noe som er nødvendig for å kunne gi nøyaktige måleresultater. vi synger har 10 setninger, og
før i tiden lå gravplassen så langt unna et en pause mellom hver setning var fysisk nødvendig. (På helligdager
endres.

