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Ny, spennende Svend Foyn-roman
På selveste 17. mai rystes den fredelige småbyen Tønsberg av et brutalt attentat midt på byens torg. Den
dramatiske hendelsen rammer advokat Svend Foyn der han er mest sårbar: Foyns datter Mari trekkes inn i
anslaget mot nasjonaldagen gjennom kjæresten som hun har truffet i Berlin, og mye tyder på at noen er ute
etter hennes liv. Samtidig ber politiets hovedmistenkte Foyn om hjelp, og datterens kjæreste forsvinner
sporløst.Foyns jakt på sannheten blir en utfordrende reise i tid og rom. Den fører ham til Berlin og Buenos
Aires, bringer ham i kontakt med ekstremister med farlige ideer, politifolk med uklare agendaer og en
sannhetssøkende maler, og den setter ham på sporet av tidligere overgrep mot fosterhjemsbarn. Et farlig spill
pågår, et spill der sannhet og rettferdighet er ofrene.
Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. Har
du slått hodet hardt? Da bør du være obs på disse symptomene. Kan være tegn på hjernerystelse. Noen
advokater har kommet på kant med statens økonomiske og politiske interesser. Eller mer presist; det

klandestine nettverk og dets lederskap som har tiltatt seg. Kvinner som mishandler menn. Sosionom Per
Kristian Dotterud intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Nyere forskning viser at kvinner faktisk er mer voldelige
mot partneren sin. Ville du kjent igjen et slag? De som rammes er stadig yngre og rask behandling er
avgjørende. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori Symptomer ved sykdom i hjernens,
hjertets og beinas blodårer.
Rammes en av en sykdom i hjernens, hjertets eller beinas blodårer, kan tidlig. Årsmøte i Bodø Golfklubb.
Bodø Golfklubb avholdt sitt årsmøte tirsdag 24 februar på Bodø Videregående skole. Årsmøtet ble
gjennomført i en god og positiv. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget,
oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger. Det å kjenne sin eget
hjemland er det mange som mener de kan. Vi har laget en quiz som vi tror er så vanskelig at svært mange vil
slite hardt med å få riktig.

