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Sedan profileringen av änglamördaren har uppdragen varit i det närmaste obefintliga.
Relationen till Rickard gör Althea tveksam till att ta de uppdrag hon blir erbjuden i New York. Men så
mördas en IT-tekniker på Lindsteinska banken där Altheas väninna Emelie är säkerhetsansvarig. Den mördade
mannen hittas på en bakgata, skjuten och med ett tarotkort djävulen instucket i munnen. I samma veva
upptäcks ett omfattande dataintrång, miljontals kronor har stulits från banken under lång tid. Ytterligare ett
mord sker, återigen lämnas ett tarotkort i den mördades mun. Polisen misstänker att en seriemördare härjar och
vänder sig till Althea. Samtidigt blir det inbrott på Emelies kontor och hårddiskar kraschar till höger och
vänster. Vem, eller kanske vilka, är det som Althea och Emelie har att göra med egentligen?
»Kretsen« utspelar sig i Stockholm och drivkrafterna är makt och girighet. Gärningsmannaprofileraren Althea
Molin blir snart en nyckelperson i en hetsig jakt som går i sicksack mellan World of Warcraftspelande
hackers, höga bankchefer och motsträviga poliser.

Da er det bare noen dager igjen til Sommerfesten på Høgtun. Vi håper du blir med!!! Påmelding til
Familierom viacheck in – se – https://www.
checkin.no/event. Informasjon om kretsen, nyheter og terminliste. Debuterer med intens krim fra
pressemiljøet. Alexandra Beverfjord (f. 1977) kommer fra Trondheim, men bor i Oslo. Hun har lang erfaring
fra journalistmiljøet, og. Kolonihager er meningsfylt fritid! Har du bostedadresse i Oslo og ønsker en
kolonihage, kan du sett deg ventelisten i en av Oslos ni kolonihager. BadmintonPortalen. Logg inn; Klubber;
Terminliste; Lagspill; Turneringsresultater; Live Score; Rankinglister For å se terminlisten eller resultatlister,
klikk på den kretsen du ønsker. Resultatlister som er innsendt, ligger linket opp til de aktuelle stevnenummer
på. Del siden. Gi dine venner gleden med å spille bridge. Facebook.
Twitter RESULTATER JUNIOR/VETERAN NM; Et fantastisk NM i Kristiansund ble av sluttet med junior
og veteran NM på søndag. Resultater junior/veteran NM Velkommen til klubbkvelder i Bergen Akademiske
BK Sted: Kantinen på Studentsenteret i Bergen (Innerst i langtarmen) Adresse: Parkveien 1 (http://www.uib.
no/drift. Kretsen i tall. Antall mål er alle mål registrert i kretsen fra 1.januar, inklusive futsal. Statistikken
under vedr antall lag, teller antall lag som er påmeldt en.

