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En brennaktuell thriller fra Wekre.

Stortinget er i siste sesjon før sommeren, og en skjør mindretallsregjering forsøker desperat å drive gjennom
en nødvendig arbeidsreform. Utenfor, under en brennende sol, demonstrerer fagorganisert, uniformert politi
mot forslaget. Overraskende kulminerer debatten med at statsministeren stiller kabinettsspørsmål - og taper.
Neste morgen blir statsministeren drept av en ukjent attentatmann, og landet kastes ut i et bunnløst politisk
kaos. Gjerningsmannen passer ikke inn i noen normal terrorprofil, og Oslo er lammet av frykt for nye anslag.
Hvem står bak, og hvorfor? Er angrepet en fordekt krigserklæring? Et forsøk på å undergrave Norges
demokrati?
Spesialrådgiver Theo Hannover i PST får ansvaret for etterforskningen. Raskt kommer motstridende interesser
for dagen, og mye tyder på at noen i de innerste maktsirkler motarbeider ham. Theo må kjempe mot ytre og
indre fiender i en nådeløs kamp mot klokken.
Eirik Wekre fullfører sin Oslo-trilogi med en ny thriller som ligger skremmende tett opp mot den politiske

virkelighet. De andre titlene i triologien er Trollmannens læregutt og Fuglefangerne.
«... sidene er fylt med fortettet spenning som gjør det vanskelig å legge boka fra seg. Samtidig kaster
handlingen lys over foruroligende dagsaktuell politikk, både innenfor riket og mot andre land og makter.»
Aslak Thorsen, Varden
«Dette er en gnistrende thriller fra Eirik Wekre der handlingen er hentet fra aktuell norsk virkelighet.
Forfatteren overbeviser med et imponerende plott, der hendelser avløser hverandre i et høyt tempo. (...) Så
absolutt lesverdig!» Beate Ellingsen, Heartart/blogspot.no
«Stram og troverdig politisk thriller fra Norges nære framtid.» Jarle Natland, Stavanger Aftenblad
Inkognito as produksjonsbyrå leverer de aller fleste tjenester innen digital markedsføring, print og
fotografering/film. Åpent Bakeri er et håndverksbakeri som bygger på kunnskap, tradisjoner og rene, naturlige
råvarer. Gode brød, boller, bakevarer, sandwicher, salater og. Regionsavis for Rogaland. Nyheter, fotball og
annen sport, kultur, temasider, magasin og nettspinn. Espire AS Postboks 5813 Majorstuen, 0308 OSLO
Middelthuns gate 29, 0368 OSLO Er dette første gang du logger inn på 321-GO eller har du glemt passordet
ditt kan du her få tilsendt et nytt passord til din mobiltelefon. Harahorn Hotell, ligger vakkert til i Hemsedal
1100 m over hverdagen. Stedet er perfekt for lederkurs, konferanse eller arrangement som bryllup og jubiléer!
LES OGSÅ: Sunt snop for sjokoholikeren. Sjokoladekake med lime limesjokoladekake kaffe Inkognito
as/Grete Roede. Dette er oppskriften: Du trenger: Hjemmeside for IdaLou Larsen. Av William Shakespeare
Gjendiktet av Øyvind Berg Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs Bildegalleri for Heidi Fosli.
The perfect Man or the perfect Woman? 40x80 cm - 2015 - 18000,- Kontaktskjemaet er som regel den beste
måten å kontakte oss på, men du kan selvfølgelig også sende oss en vanlig e-post. Adressen er
info@outnorth.no

