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Etter en flystyrt svømmer kunstneren Scott Burroughs hele natten med en fire år gammel gutt på ryggen for å
redde dem i land. Er han virkelig den helten han blir hyllet som? Hva skjedde egentlig med flighten som tok
av fra Martha's Vinyard?
En tåkete sensommerkveld drar to mektige familier med privatfly fra Martha's Vineyard på vei til New York. I
siste øyeblikk får den lokale kunstneren Scott Burroughs sitte på med dem i flyet. Seksten minutter senere
skjer det katastrofale flyet styrter i havet.
De to eneste overlevende er kunstneren Scott og en fire år gammel gutt, som nå er eneste arving til en enorm
formue og et stort mediekonsern. Var flystyrten et uhell eller var det sabotasje?
I jakten på sannheten blir vi kjent med alle som var på flyet. Midt opp i det hele utvikler kunstneren og den
unge gutten en fin og vár relasjon. Vi treffer på spørsmål om mot og menneskets natur og de usynlige båndene
som kan knytte oss mennesker nærme hverandre. Samtidig spinner historien ut av kontroll i mediene, fylt av
spekulasjoner.
De som faller er en intens spenningsroman av den prisbelønte forfatteren Noah Hawley, som også er skaperen
av tv-serien Fargo.
«Spenning, mediekritikk og samfunnssatire går hånd i hånd i en av de mest velskrevne og forfriskende

kriminalromanene jeg har lest på lang tid.» Tom Egeland, VG
"Mesterlig." Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad
«Imponerende.» Per-Magne Midjo, Trønder-Avisa
«Denne romanen er ingen vanlig, blodig krimgåte der detektiven er hovedpersonen. Vi blir kjent med alle
passasjerene om bord, i en spennende og godt fortalt fortelling om mennesker. Anbefales!» Anne
Ekornholmen, Hamar Arbeiderblad
«De som faller er uhyre velskrevet og intelligent litteratur.» Pål Gerhard Olsen, Aftenposten
«Definitivt påskens store krim-hit» Kamille
I 2018 kommer påskeuken i uke 13 + mandag 02. april i uke 14. Forresten: Har du noen gang lurt på hvorfor
påsken kommer til forskjellige tider fra år til år? Aku-ledigheten falt til 4,2 prosent i januar. Men samtidig
faller også arbeidsstyrken. Tom Egeland: «Beste krim på lenge» Bokanmeldelse: Noah Hawley: «De som
faller» Meglertoppene forteller at omsetningen av boliger i hovedstaden har bremset hittil i mars, mens på
Finn er det lagt ut 19 prosent flere Oslo-boliger enn i fjor. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter,
derivater og renteprodukter Bjørn Eidsvåg har siden starten i 1971 etablert seg som en av Norges mest
folkekjære artister. Artikkelen er lagt til i din leseliste. Salget av elbiler i Norge falt med med seks prosent i
2016, fra 25.779 elbiler i 2015 til 24.222 i 2016. Det viser. Her får du med deg lesertall, opplagstall,
mediehustall og annonsetall fra i fjor. Presentasjonen begynner klokken 09. Ansvarlig redaktør: Stein Ove
Haugen. Deskansvarlig: tips@hegnar.no. Salg kontakt: annonseweb.hegnarmedia.no Rema har brukt
kjempesummer på å lanseringen av Æ, men salget faller sammenlignet med i fjor. Konkurrentene hevder de
får Rema-kunder som protesterer.

