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Et ensomt hus. Et uforklarlig drap. En mengde brikker som ikke passer sammen. En ny, utfordrende sak for
førstebetjent Jack Dam ved Asker og Bærum politikammer. Den 35-årige rederarvingen Ingrid Kvitsøy blir
funnet skutt i sitt hjem ved randen av Vestmarka i Bærum. Noe rovmord i ly av oktobermørket var det ikke
snakk om, verken penger eller verdigjenstander var fjernet fra det isolerte huset. Og Ingrid Kvitsøy var
tilsynelatende en person ingen skulle ønske død: suksessfull forretningskvinne og halvetablert billedkunstner
innflytelsesrik og sjarmerende.
Men jo lenger førstebetjent Jack Dam ved Asker og Bærum politikammer kommer i etterforskningen av
drapet, desto tydeligere blir det at langt fra alle Ingrid Kvitsøys bekjente var blant Bærums beste borgere. Og
at ikke alt hun foretok seg nødvendigvis tålte dagens lys. Storstilt svindel, stjålne kunstverk, sjalusi,
hevntanker og betente, svarte penger er blant det som kommer for en dag når Jack Dam avdekker hva som
foregikk i og rundt Ingrid Kvitsøys hus noen fatale kveldstimer i oktober.Jan Chr. Jørgensen (f. 1949)
debuterte som krimforfatter med For riket er ditt i 1999. I dronningens grep er hans andre roman med
førstebetjent Jack Dam i hovedrollen.
Velkommen til Pedersens Vaabenlager AS sin nettbutikk. Vi fører et riktig utvalg våpen til jakt og
konkurranse. Vi sender varer over hele landet da. Avvist og krenket, eller med i leken? Barn bygger opp og
bryter ned. De både oppmuntrer og bekrefter, samtidig som de avviser og krenker andre. Veiledningen gir råd
og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen. Den består av artikler, metodiske

beskrivelser, eksempler og teori. Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende
ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold. Frimerker,
papirmerker med (etter hvert også uten) påtrykt verdiangivelse og gummiert bakside, utgitt av postverkene i de
forskjellige land og solgt som. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori KON
TIKI-FERDEN I 1947 ble balsaflåten Kon-Tiki sjøsatt ved havnebyen Callao i Peru. Flåten var lagd som en
nøyaktig kopi av gamle flåter som var kjent fra. Var det bare en gjeng gamle gubber som skrev grunnloven
vår? Og er det sant at de drakk betydelige mengder alkohol? Her er artige, viktige og nerdete. I 1814 fikk
liberalismen et institusjonelt gjennombrudd med grunnloven. Imidlertid gjennemførte Johann Friedrich
Struensee, som livlege for den gale kong Christian 7. Da Christina og Audun giftet seg, ble gjestene så mette
at dansingen måtte utsettes. – Opprinnelig hadde jeg denne kongstanken om at all maten som ble servert i.

