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Første bok i den prisvinnende Minnesota-trilogien.
Med stor eventyrlyst spinner Vidar Sundstøl en vev av fortellinger om området rundt Lake Superior - om
kanopadlende franske pelshandlere, om ojibway-indianere, om medisinmannen Swamper Caribous spøkelse,
og, ikke minst, vår tids etterkommere av de skandinaviske pionerene. Den norskættede politimannen Lance
Hansen finner en ung norsk turist brutalt slått i hjel ved bredden av Lake Superior i USA. Eirik Nyland fra
KRIPOS blir sendt fra Norge for å bistå i saken. Kort tid etter kommer Lance på sporet av det han mener må
være et mord begått på nøyaktig samme sted, men over hundre år tidligere, og som involverer hans egen slekt
fra Halsnøy på Vestlandet. Etter hvert viser det seg at familien hans også er involvert i mordet på den norske
turisten, og Lance er til slutt overbevist om at han vet hvem morderen er. Men han kan ikke si noe. For sier
han det han vet, vil hele hans verden rase sammen. Og mordetterforskningen nærmer seg ubønnhørlig sitt
klimaks.
Søk på reise, fly, flypriser, billettpriser, flybilletter, book hotell, se guider og anbefalinger til steder rundt hele
verden. Se 360 panorama bilder av ditt. Finn reise; Tekstsøk; Velg kategori; Velg land. Hjem; Velg kategori.
Selection. Lisboas Riviera Svalbard Toscana med Firenze; Tyrol; Elvecruise. Elvecruise Berlin. Reisen er
virkelig målet på våre rundreiser. Vi veksler vakre vyer og fantastiske severdigheter med både kultur og
historie. Alt unde.
Det var jo ikke bøllen og opprøreren Donald Trump som skulle flytte inn i den mest eksklusive adressen på
Pennsylvania Avenue. Det var den trygge og. Reis trygt med Albatros til Sør-Amerikas kanskje vakreste land
før alle andre også oppdager hvor flott det er! Kunstsamleren presentere kunstmaleren Jan Baker. Jan Baker er
en kunstner som lager kunst av silketrykk og seriegrafier. Ett år har gått siden Dagny slapp låta “Backbeat”. Et
opplivende stykke pop-musikk som i skrivende stund har bikket 25 millioner avspillinger i Spotify. Biografi.

Kjell Nupen, Kjell Arne Nupen, født 5. september 1955, fødested Kristiansand, Vest-Agder.
Maler, skulptør og grafiker. Kjell Nupen er en svært populær. Hvis du vil ha informasjon om hvordan Apple
beskytter den personlige informasjonen din, leser du Apples retningslinjer angående personvern. iTunes
lisensieres kun. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori. Noveller i flere deler

