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Kraftig regn har ført til flom i Willametta river, flere menneskeliv har gått tapt, men det viser seg at det siste
offeret ikke døde av drukning. Hun ble drept før hun havnet i vannet. Flere offer blir etter hvert funnet og
etterforsker Archie Sheridan innser at det går en ny massemorder løs i Portland. Dette er fjerde bok om Archie
Sheridan.
Mørketid, den tid av året da solsenteret (av og til regnes øvre solrand) ikke kommer over stedets horisont ved
middag. Sørgrensen for mørketid ved vintersolverv. Mørketid er en podkastserie fra NRK Ytring. Den handler
om maktmenneskene som former vår tid. Nina Stensrud Martin og Halvor Finess Tretvoll har ett mål med
serien. Mørketida skyldes et astronomisk fenomen: Jordaksen heller i forhold til det planet Jorda beveger seg i
rundt Sola. Derfor har vi også midnattsol om sommeren langt. Vinteren er mørk i nord. Se når sola forsvinner,
kommer tilbake og hvorfor det skjer. Hvorfor er det mørketid? Likesom midnattssola kommer mørketida av
jordas helning. Akkurat som globuser gjerne er skråstilte i stativet, står jorda litt på skrå. Mørketid – hva, hvor
og når er det? Mørketid er når sola ikke står opp, og solskiva er ikke synlig over horisonten i det hele tatt. En
yr-bruker lurer på hvorfor de ikke er mørketid i Bodø på vinteren når det er midnattssol om sommeren. – Bodø

ligger jo nord for polarsirkelen. Mørketid er en sterke historie om familien Henriksen, under andre
verdenskrig. Familien fra Bekkelaget er en vanlig familie som lever i en uvanlig tid. Så er vi der. Mørketid. En
vidunderlig tid. Undrenes tid. En tid for å stanse opp og reflektere over hvor uendelig rike vi er, vi som lever
her i nord. Ny kriminalroman i serien om den samiske etterforskeren Aslak Eira, kjent fra "Glassdukkene"
som nå er blitt film. Et lik oppdages i en gammel, nedlagt internatskole.

