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Makt og korrupsjon i de europeiske kongehus
Eva Katz føler at livet har gått i stå. Hun er 35 år, har akkurat mistet journalistjobben i en stor avis og bor
alene i et falleferdig rekkehus. Kjæresten døde før de rakk å flytte sammen.
Eva trenger en ny start og får jobb i en barnehage. Men i møtet med en fem år gammel gutt snus livet hennes
på hodet. Guttens mor er hoffdame for den danske kronprinsessen, og snart får Eva mistanke om at gutten har
vært vitne til et mord. Gutten vil ikke si noe, så Eva følger det eneste sporet hun har en barnslig tegning av et
drap.
Langsomt går det opp for Eva at hun står overfor en forbrytelse som har forbindelse til det danske kongehuset
og en to hundre år gammel allianse som består av mennesker som arbeider for å få gjeninnsatt monarker i hele
Europa.
En hellig allianse er en bunnsolid og heseblesende thriller som handler om kampen mellom demokrati og
monarki. Den tar leseren med bak den flotte fasaden på de europeiske kongehusene: En stor mektig familie,
gift med hverandre på kryss og tvers, og som sammen kjemper for å bevare og utvide sine privilegier.
5 av 5 stjerner:«Kazinski overgår seg selv» Berlingske

Serranoskinker: 23029: Serrano gran reserva duroc 16-18mnd beinfri: La hoguera: Kg,-23030: Serrano gran
reserva duroc 16-18mnd 100gr sliced: La hoguera: Stk Meninger «Vi mangler bare å gi oljeeventyret en
lykkelig slutt» MENING: I 50 år har vi nytt godt av norsk olje og gass. Er det på tide og si snipp snapp snute?
Egenproduserte polser, bacon og pateer: 22015: Meksikansk pølse storfe: IdsØe: Kg,-22016: Kyllingpølse
grovmat og røykt: IdsØe: Kg,-22017: Chorizo svin med. I løpet av artikkelen argumenterer jeg for at det
finnes overbevisende evidens for at brukermedvirkning er en viktig ingrediens for vellykket behandling av
mennesker. «Nordmenn, hellig er det kall som samler dere til fedrelandets alter. Det norske folks hus står til
dere, dets utvalgte menn, at dere vil vite med visdom og.
Betydningen av religion er sentral for Huntington. Han mener i motsetning til Fukuyama at verden er på vei
bort fra en fase med vestlig dominans, og dette faller. Olavsarven. Nidarosdomen er bygget over gravstedet til
St. Olav, vikingkongen som ble Norges nasjonalhelgen. Vikingen Olav Haraldsson. Olav Haraldsson ble født
en. ISTANBUL (Aftenposten): Mens Vestens ledere raser over IS' brutalitet, lukker de øynene for den samme
praksisen utført av Saudi-Arabia. Det var en bris. Glad i å løse kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord,
kryssordbok og kryssordhjelper på nett.
Vi har også sudoku og mye annen hjernetrim. Her finner du en lang, lang liste med forslag til eventyr for
Rollespillet Fabula. Jeg har prøvd å lage disse forslagene så.

