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De første årene etter Vietnamkrigen tilbringer Dave Robicheaux mye tid langt nede i whiskyflasker.
Han finner en god venn og svirebror i Dallas Klein, en dekorert helikopterpilot fra Vietnam. Dallas kjører
pengetransporter, men sliter med en voksende spillegjeld til den lokale mafiaen. Under en pengelevering til
banken vis-à-vis yndlingsbaren til Robicheaux - som tilfeldigvis sitter og drikker akkurat da, blir Dallas
involvert i et ran. Det blir skuddveksling, og idet ranerne flykter fra banken, henretter de Dallas med et
hagleskudd på kloss hold. Sløvet av alkoholen er Dave et ubehjelpelig vitne til at bestekameraten blir myrdet.
Tjuefem år senere kommer Dallas' datter Trish Klein, til New Iberia. Skyldfølelse fra fortiden innhenter Dave,
og han ønsker å rette opp noe av det forsømte.
Det kan koste ham dyrt. «Når det kommer til kunsten å skrive litterær og skarpsindig amerikansk krim, har
James Lee Burke få likemenn.» Barry Forshaw, Daily Express Sitater til front cover «Høyere divisjon» Terje
Stemland, Aftenposten «... rå kraft og språklig spenst» Stein Roll, Adresseavisen
Pegasus Kontrolls egenutviklede datafangst og rapportsystem benyttes av både kontrollør og kunde.

Kontrollørene våre registrerer alle oppdrag, og kunden får. Det finnes flere bøker om vin på markedet.
Noen tar for seg enkeltdistrikter, druer og forskjellige typer vin, andre er rene oppslagsverk.
Vin – smak og behag gir. Pegasus helicopter og Nor Aviation fusjonerer. Bare noen uker etter oppkjøpet av
den operative driften til European Helicopter Center, vokser Pegasus helicopter. Billige flybilletter med
Pegasus Airlines, billige flyreiser med Pegasus Airlines til alle destinasjoner fra Oslo, Bergen, Trondheim og
fra hvor som helst i verden. Tinius Olsen, Fagskolen Tinius Olsen, FTO, fagskole, fagskolen Leie helikopter
for filming av sportsarrangementer, realityserier, naturopplevelser, spillefilm, reportasjer eller festival. I
Skogen barnehage på Askøy gav kommunikasjonsmateriellet Pegasus god uttelling for Henrik og vennane
hans. Med sitt dristige visuelle uttrykk, gir Verve XS rammen ytterligere tilstedeværelse til Radiance
Innsatsens slanke linjer. Med sin vakre buede form, legger denne. Her finner du en oversikt over våre artisters
musikkvideoer Dovrepeisen har et stort utvalg energieffektive peisovner av høy kvalitet. Se våre peisovner her
og finn din nærmeste forhandler her.

