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Den tredje boken i serien om den samiske etterforskeren Aslak Eira, kjent fra "Glassdukkene" og "Ildens øye"
Et lik oppdages i en gammel, nedlagt internatskole utenfor Tromsø. Skolen har vært ubebodd i over 30 år. En
tidligere elev har opplysninger om saken, men blir drept før møtet med politiet. Førstebetjent Aslak Eira
avdekker raskt at alvorlige overgrep skjedde ved skolen og blir samtidig utfordret av minner fra egen
internatskoletid.
Hjemsøkt av fortidens spøkelser får Aslak Eira enda en drapssak på bordet. Noen vil hindre at sannheten
avdekkes, men polarmørket skjuler ikke alle spor.
Tabellen viser oversikt over tidsrom med midnattssol og mørketid på noen utvalgte steder i Arktis og i Norge.
Illustrasjon: NP. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er støttet av: Kulturdepartementet, Nordland
fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Bodø kommune og Tromsø.
Hjemmeside for Lakselvbukt skole og barnehage. Barnehagebarn og voksne ble invitert til skolen der 8. og 9.
klasse hadde laget tapas"aften". Polyfemos AS ble stiftet i 1992 i Alta av Arnstein Johansen.

Forretningsideen var å produsere brøytestikker av polypropylen. Senere ble det produsert andre. H.M.
Kongens tale under Kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016. Vesterålen Online er en del av
Mediehuset Hålogaland og mediekonsernet Polaris. Vesterålen Online arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. weather station equipment, weather radios, weathervanes, La Crosse Technology,
Davis Instruments, Kestrel Instruments. Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk.
Boken kan kjøpes, eller leses online her: Innhold. Innledning. a) Perspektiver og komponenter. Tromsø
kommune omfatter Tromsøya, Kvaløya, deler av Ringvassøya, Reinøya og Rebbenesøya, samt det meste av
fastlandet mellom Balsfjorden og Ullsfjorden. Når bør du dra til Svalbard når du skal se planter, fugler, dyr og
flott natur. Om vær, lys og praktiske tips for tur til Svalbard. En kort innføring. Reisetips.

