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«Det som aldri dør» er en frittstående oppfølger til den kritikerroste kriminaldebuten «Den syvende
demonen».
Under et ferieopphold i Nord-Irland blir tidligere høyesterettsdommer John Sand og hans kone Monica
myrdet. Kripos-etterforskeren Bogart Bull, som er i landet for å besøke sin morfars gård, koples inn i saken for
å bistå førstebetjent Miriam Dixon i det nordirske politiet. Da også forpakteren på morfarens gård blir funnet
drept, aner politiet en sammenheng med drapet på ekteparet, og Bull oppdager at morfaren bærer på en
hemmelighet som strekker seg mange år tilbake i tid. Kanskje er også selve politiledelsen innblandet?
Samtidig trekker Borge tråder til urolighetene og attentatene i 1970-årenes Nord-Irland.
Konflikten ble formelt bilagt med fredsavtalen i 1998, men det gamle IRA har sine moderne avleggere, ikke
minst en mystisk «Tobin» og en hittil ukjent fraksjon som synes fast bestemt på å ta opp tråden der IRA slapp
den.
Familien som beskyttelse og risiko. Ulike forskningsresultater har dokumentert familiens betydning ved
kronisk sykdom. En finner at i familier der partneren er. Sakho offer for utilgivelig dopingtabbe: – De kan
aldri erstatte hva de tok fra meg Hudøytur for Refstad skole ble arrangert første gang av Løren SFO i 1999.
Siden den gang har det hele blitt et stort prosjekt med flere enn 400 barn fra Refstad. Hva er det som er
hogstmoden skog? Av og til krangler miljøvernere og tømmerprodusenter om hogstmodenhetsbegrepet.
Miljøvernere påpeker gjerne at norske. Akkurat nå er det mange som forsøker å komme i kontakt med oss på
telefon! Klikk her for mer informasjon om hvordan du enkelt kommer i kontakt med oss på andre. En ettroms
på Jessheim ligger an til å bli årets mest sette boligannonse på Finn. På få dager er annonsen sett av over
117.000. Det første bildet. Trav24 er stedet for deg som liker trav, og travsport. Enten du er spiller, på jakt

etter jackpot, banker og millioner, eller bare hester generelt. Vi profilerer. Aldri før har det vært enklere å fylle
ut en sjekkliste! Legg ved bilder i listene. SmartDok sin skjema og bilde er lett og bruke og genial. Prøv gratis!
TA FORHOLDSREGLER: - Stadig flere bruker jobb-PC-er og telefoner, så det har aldri vært mer aktuelt å
være bevisst på farene, mener universitetslektor. – Forholdet mellom leiepriser og boligpriser har aldri vært
større, sier NHH-professor Ola H.
Grytten til E24. – Det er en indikator om prisutviklingen som kan.

