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Den 14-årige Maja blir funnet drept, og den dyktige og utradisjonelle advokaten Mikael Brenne blir oppnevnt
som forsvarer for anklagede, Alvin Mo. Det er ikke akkurat drømmejobben. Alt tyder på at Alvin Mo har
voldtatt, mishandlet og drept 14-åringen, og Mikael vet at dette er en
rettssak han ikke kan vinne.
Men rettssaken blir ikke helt som han hadde forventet. Og da den er over, sitter Mikael igjen med mange
ubesvarte spørsmål og en følelse av å ha blitt lurt. Selv om Maja-saken er over i retten, er den ikke over for
Mikael Brenne. Han vil vite sannheten og starter sine egne undersøkelser. Det skal han komme til å angre på.
Maja-saken kaster lange skygger, og i skyggene er det flere som bærer på farlige hemmeligheter. Og flere som
dør. Dessuten er det noen der ute som ikke liker Mikael Brenne …
VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 15. desember 2016) Petroleumstilsynet.
Miljødirektoratet. Helsedirektoratet. Veiledning til styringsforskriften Både som ansatt og som tillitsvalgt er
det en styrke å ha kunnskap om verneombudets oppgaver og rolle, og hvilke saker man som ansatt eller

tillitsvalgt kan gå til. (Dagbladet): Julio Kopseng (38) er dømt til lovens strengeste straff - 21 års forvaring
med 10 års minstetid. Det går fram av dommen fra Borgarting. Fulltekstvisning av tilsynenes veiledning til
forskrift om systematisk hms-arbeid (internkontrollforskriften) Alle produkter som kommer inn under denne
forskrifts del II skal registreres hos Mattilsynet før import, markedsføring og omsetning starter. Melding om.
Opplev uslåelig luksus når du kjører den nye CT 200h. En kompakt bil med kraften fra verdens mest avanserte
Full Hybrid teknologi. En ny rapport fra CICERO viser hvilke klimarisikoer som krever umiddelbar
oppmerksomhet fra investorer. Godt språk. Godt språk er språkbruk som effektivt overfører informasjon (et
budskap, et tekstinnhold) fra den som skriver, til den som leser. Annetine Staff Alice Beathe Andersgaard
Tore Henriksen Eldrid Langesæter Elisabeth Magnussen Trond Melbye Michelsen Liv Cecilie Thomsen Pål
Øian Tillegg:2016. Språklige virkemidler En oversikt over virkemidler vi alle bruker både i tale og skrift.

