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I en skogsbygd på østlandet blir en gammel mann regelrett henrettet. KRIPOS-etterforsker Edvard Matre
finner ingen spor etter morderen. I Oslo gir myndighetene etter for press og åpner en massegrav med pasienter
fra Gaustad Sykehus. I Bergen blir en ung kvinne funnet drept og en annen ligger i koma. Mye tyder på at
begge har vært utsatt for samme gjerningsmann.
Edvard Matre blir sendt tilbake til byen han forlot for mange år siden for å finne en mulig seriemorder.Men
Edvard og teamet hans står uten spor. Presset for å finne morderen før han slår til på nytt, er stort. Det hjelper
heller ikke at Edvard får beskjed om at en av dem som ble funnet i massegraven på Gaustad er hans egen mor.
Så vidt Edvard vet, døde foreldrene hans i en ulykke for mange år siden og ble begravd side om side på en
kirkegård i Bergen Edvard Matre er vant til ikke å vite hvem morderen er. Nå vet han plutselig ikke hvem han
selv er heller.
VELKOMMEN TIL OSS! Vi i Haukås Jordsortering AS har levert jord til offentlige gartnere og større
hagelag i en årrekke, men nå er tiden kommet til også å kunne. Av dekorstein har vi flere typer og størrelser på
lager. Blant annet; marmor, elvestein, og kulestein Noe leveres i 25 kg sekker, 1000 kg storsekk og noe i løs
vekt. Slik velger du riktig jord. Slik legger du grunnlaget for en vakker hage: Ti tips til våronn i hagen Av
Bjørn Arild Olsen. Hva ønsker du deg til jul? Dette spørsmålet er det ikke uvanlig å stille til barn på denne
tiden av året. Og det blir stadig verre å. Finn ut hvordan du kan delta i det første Norgesmesterskapet i Norge,
og andre store live pokerturneringer over hele landet. Til tross for den alvorlige situasjonen som er i landet,
lovet landene på giverlandskonferansen for Jemen bare halvparten av det FN ba om. «Dersom barna. Folk.
Hver sesong har hatt to hovedpersoner; en nr1 hovedperson og en nr2 hovedperson. Første sesong var
hovedperson EVA + Jonas. Andre sesong var hovedperson NOORA. Det kan i så fall skje med flere norske

byer med på laget. For samtidig som OL-byen fra 1994 utreder muligheten for å stå som søker, lekes det med.
Bruk av stauder i anleggssammenheng: Inndeling i bruksområder : Dette er tenkt som et forslag eller
inspirasjon for planleggere som ønsker å benytte flerårige. Vi har bygget et Naturhus og en selvforsynende
hage på Sandhornøya i Nordland. Prosjektet er sterkt inspirert av arkitekt Bengt Warne, den russiske
Bokserien The.

