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Två självmordsbombare. Samma klockslag, olika huvudstäder. En ung svensk hittas mördad på ett hotellrum i
Manila. Finns det ett samband?
Somalia, Afghanistan, Irak, Sydamerika. Den före detta legosoldaten Jakob Nilsson har levt sitt yrkesliv på
några av jordens farligaste platser. Nu har han flyttat hem till Sverige och försöker finna sig till rätta på ett
tryggt kontorsjobb som säkerhetskonsult. Jobbet får dagarna att gå, men Jakob kämpar mot både vardagens
tristess och det självförakt hans livsval har orsakat. En gång i tiden levde han ett vanligt svenssonliv i
Stockholm men de långa perioderna utomlands trasade sönder familjen. Hans vuxne son Pontus vill inte längre
veta av honom.

Ett telefonsamtal förändrar plötsligt allt och snart sitter Jakob på ett flyg till Manila. Där möter han ett
Filippinerna långt bortom kritvita stränder och femstjärniga hotell. En värld präglad av fattigdom, korruption
och religiös extremism. Där ett människoliv inte är värt någonting. En värld som hans son tydligen blivit en
del av. En värld som Jakob alltför väl känner igen

Kuriren är en internationell thriller inspirerad av verkliga händelser och författarens egna upplevelser från den
globala säkerhetsbranschen. Med ett effektivt språk och en snabb berättarstil skildrar Henrik Blanckert en
mörk historia som är lika trovärdig som spännande.
Nyheter om rovdyr, ulv, bjørn, gaupe, jerv , kongeørn Arbeider for en ny rovdyrpolitikk. Debatt, nyheter og
informasjon om forvaltning av ulv, gaupe, bjørn og jerv MØRKE KREFTER I MARIEFRED. PAX er et
actionfylt urban fantasy-epos i ti deler for lesere fra ti år og oppover, som har alt som skal til for å bli en
moderne.
13 sauer drept av ulv Hadeland Forstår reineiernes frustrasjon Målet er å få ned reintapene, sier statssekretær.
Altaposten Miljøorganisasjon vil verne om. Karl Ove Knausgårds Min kamp innebar en enorm litterær
satsning, og er en stor bok i mer enn én forstand: Min kamp ble utgitt som seks romaner. Nyheter, siste nytt fra
Trondheim, Trøndelag, Norge og verden Denne gangen handler det ikke om elevene, men om skolen de går
på: Får strykkarakter Kristelig avis. Nyheter, egen seksjon om Israel, andakt og diskusjonsforum.

