Etter styrten
Forlag:

Cappelen Damm

Antall sider:

461

Sprak:

Bokmål

Oversatt av:

Lundbo, Thomas

ISBN/EAN:

9788280876256

Originaltittel:

Avion sans elle

Utgivelsesar:

2016

Kategori:

Krim og spenning

Forfatter:

Michel Bussi

Etter styrten.pdf
Etter styrten.epub

En flystyrt. En eneste overlevende. Men hvem er hun? Natten til lille julaften 1980 styrter et fly på grensen
mellom Sveits og Frankrike. Bare en tre måneder gammel jente overlever. Er hun Lyse-Rose eller Emilie? To
familier mener hun er en av dem. Det utløser en etterforskning som varer i nesten to tiår. En ivrig
privatdetektiv prøver å avdekke jentas riktige identitet, og bit for bit legges puslespillet.
Men vil han leve lenge nok til å fortelle sannheten?
«Etter styrten» fikk Gullkulen for beste oversatte krimroman i 2016. Gullkulen ble utdelt av jurymeldem
Fredrik Wandrup under krimfestivalen mars 2017, og på vegne av juryen begrunnet han prisen slik: De tre
jurymedlemmene er alle av den oppfatning at «Etter styrten» var en enestående leseropplevelse. Litterært er
den på høyden, med sin veksling i stilnivåer, strålende dialoger og til tider real time-skildring av
begivenhetene. Juryen sier også at Etter styrten er....
en litterært avansert blanding av thriller, satire, kriminelt puslespill og faktisk en kjærlighetshistorie.
To videoopptak viser Turøy-styrten. Plutselig snur dykkerne på hodet. Med hjelmkamera filmer de

helikopteret som styrter ved Turøy. Trønderen fikk plutselig et problem da de reisende fikk beskjed om å
levere tilbake alt de hadde kjøpt i taxfreebutikken.
Han er ikke alene om å. Et irsk kystvakthelikopter av typen Sikorsky S92 er savnet utenfor den irske
vestkysten, skriver Irish Times.
Én person er funnet kritisk skadd, mens tre. Politiet fikk raskt 70 til 80 telefoner om at et helikopter hadde
styrtet ved Turøy midt på dagen fredag 29. april 2016. Det var flere vitner til styrten.
FØLGER DRAMAET: Fotografen tok dette bildet bare fem minutter etter styrten. Her står mannskapet på
«Bacarella» og følger med på redningsarbeidet. Piloten redda truleg liv: – Svømde ned i helikopteret og henta
passasjer. Piloten Quentin Smith redda truleg livet til ein eller begge passasjerane etter. I en ny rapport fra det
statlige australske forskningsinstituttet CSIRO, mener forskere å ha funnet svaret på hvor vrakdelene etter det
savnede MH370 har. Nå er Vesna Vulovic død, 66 år gammel år gammel. Hun ble funnet død i sin leilighet i
Beograd av venner, men dødsårsaken er ikke kjent, skriver. 11 passasjerer og en besetning på to personer
omkom da et Airbus Helicopters EC 225 LP, merket LN-OJF, mistet hovedrotoren og styrtet på en holme øst.
Etter en fuktig natt er det mange som lurer på når man kan sette seg bak rattet igjen. Denne saken ble først
publisert i 2015, men er tatt frem igjen.

