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Elli er permitert fra Oslo-politiet etter et utmattende oppdrag i Afrika.
Men hun greier ikke å sitte i ro, og starter sin egen private etterforskning av det uløste drapet på søsteren
Anne, som skjedde for 16 år siden. Jakten på søsterens drapsmann fører Elli både bakover i tid, men også inn i
nåtidens kyniske underverden. Nye spor indikerer en helt annen historie bak drapet enn etterforskerne trodde
for seksten år siden. Samtidig blir en mann skutt inne i Ekebergtunellen da han forsøker å hjelpe ved en
bilulykke.
Ellis kollega Jan Nereng etterforsker saken, men ingen kan forklare hvorfor mannen ble skutt.
Ettersom Nereng dykker ned i den nye etterforskningen, og Elli graver dypere i søsterens kalde sak, vokser
følelsen av at hun selv også kan være i livsfare. Kan Annes morder fortsatt være aktiv?
Eystein Hanssen skriver drivende god actionkrim, litterært sterkt og medrivende, med en mangefassetert og

interessant etterforsker i hovedrollen. Forfatteren har to år på rad vært nominert til Bokhandlerprisen.
Triangelgruppen er et komplett miljø innenfor bedriftsrådgivning, egenutviklede løsninger for tids- og
ressursstyring og Microsoft forretningssystemer. LYNG TRIANGEL AS - den suverene markedsleder på
hurtigkobling i 30 år - post@lyng-triangel.no. Kopirett © 2017 LYNG TRIANGEL AS. Alle rettigheter
reservert. Velkommen til blodbanken.no.
Innkallingssystemet for helsevesenet. Programmet er et styringsprogram beregnet for innkalling blodgivere
Spar tid og penger med skybasert timeregistrering. minTimeliste fra Triangel gir deg full kontroll på alle timer
og prosjekter. Vi er pionér på skybaserte. Gruppe 26 Ekstra forsterket redskapsdeler: - Flattjern utvendig hver
fot - 2 overliggende klaver hver fot - Ringer for hydrauliske slanger Målinger siste time Drammen havn. Live Siste 48 timer - 30 dager. Temperatur luft(rød) og sjø(blå) minTimeplan.no fra Triangel forenkler hverdagen
for både skoleledelse, lærere og vikarer. Hurtigkoplinger og adaptere er produsert for å forenkle
arbeidshverdagen til traktorbrukeren. Våre firepunktskoplinger (HMV) og A-rammer (triangel) er un 360°
regnskapstjenester. IT og teknologi. Autorisert regnskapsførerselskap. CMS/publiseringsløsning: minPortal
Design: Grafia Webprodukter: Triangel Solutions minVakt.no fra Triangel gir deg effektiv planlegging og full
oversikt over dine personalressurser. Vi er pionér på skybaserte løsninger og har mer enn 100.000.

