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En seriemorder herjer i Bergens gater under tilnavnet Bibelmorderen. Han dreper bare prostituerte og etterlater
bibelsitater risset inn på kroppen til offeret. Så langt er fire prostituerte drept. Bedriftsrådgiver og
psykoterapeut Theodor Solomonsen blir motvillig dratt inn i saken. Ved hjelp av den vakre politietterforskeren
Amalie Botega oppdager Solomonsen at det går en rød tråd fra drapet i Bergen tilbake til en misjonsstasjon i
Kongo. Det han trodde ville være en enkel sak, viser seg å avsløre korrupsjon i det offentlige, svindel med
fadderordninger og bistandsstøtte, utro politikere, barnesoldater, prostitusjon og trafficking.

Egil Foss Iversen (64) er utdannet drifts og markedsøkonom med 25 års erfaring innen HR (Human Resource)
og administrasjon og ledelse. Han har tilleggsutdannelse innen organisasjons- og kommunikasjonspsykologi,
atferdsanalyser og personlighetspsykologi.
Gründer av dataprogrammet HRA system og driver i dag sitt eget firma innen bedriftsrådgivning og HR. Han
har mange års erfaring innen leder- og personalutvikling, kurs og forelesninger innen
kommunikasjonsforståelse, konfliktløsning, motivasjon og konsentrasjon og individuell personlig utvikling.

Har tidligere utgitt: "Det sitter i hodet", "Hverdagsfilosofi", og "Ørnens skygge".
Bildet viser hva som er en dødelig dose av heroin, og hva som er en dødelig dose av det svært sterke stoffet
karfentanil, som det antas at en 15-åring. Å kunne skyte godt er viktig som jeger, men det hjelper lite hvis du
ikke vet hvor på dyret du skal skyte. Noen jegere er også for lite bevisst på hvor de må. Hvis alle
avisoverskriftene om nye gjennombrudd i kreftbehandlingen har fått deg til å tro at forskerne er nær ved å
finne en kur mot kreft, må du tro om igjen. Hypokondri. Professor overlege dr. med. Ingvard Wilhelmsen
intervjuet av Gudrun Vinsrygg.
Tror du at den. – Du kan tro jeg ble overrasket da jeg på dataskjermen plutselig oppdaget et krokodilleøye!
Jeg skjønte hvor tett på jeg hadde vært en av de. Verd å vite om kaniner. Kaniner som har det bra og får godt
stell kan bli 8-10 år gamle. Slik gir du kaninen din et godt og langt kaninliv: Helse I Schopenhauers efterlatte
småskrifter kan man finne en aforisme, som han kaller en samtale fra år 33: - Har De hørt siste nytt? - Nei, er
der hendt noe? Det går sjeldent lang tid mellom Facebook-trender og -utfordringer. De fleste trendene i sosiale
medier er ufarlige, som for eksempel den nye «Charlie. Hva var egentlig de historiske grunnene til at Pontius
Pilatus besluttet å korsfeste Jesus? Hvorfor var han farlig for romerne? Årsaken er kanskje en annen enn vi.
BILDETEKST: Samboerparet Kai-Even Fylling og Camilla Sætremyr har begge opplevd å bli alvorlig syk.
Men mens Camilla fikk all tilgjengelig behandling for.

