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Jorma Hedlund har egentligen dragit sig tillbaka, det är slut på det kriminella livet. Men tipset om
värdetransporten är för bra för att passa. En sista stöt, sedan får det vara nog. Till en början löper allt enligt
planerna. Men rånet går fruktansvärt fel, och Jorma blir en jagad man. Samtidigt försöker Danny Katz ta reda
på vad som har hänt hans förra knarklangare Ramón och hans flickvän Jenny. Katz gamla sug efter droger har
dragit in honom i en härva som bara växer. Hur gick det till när Ramón plötsligt kom över en massa knark?
Och vem är egentligen Jenny? Spåret leder till en början in i Stockholms porrbransch och därefter i en riktning
Katz aldrig hade kunnat ana. Bara en sak är säker: någon vill hindra honom från att hitta sanningen.
Carl-Johan Vallgren skriver som Lucifer. Svinen är en fristående fortsättning på Skuggpojken (2013), den
andra boken i en serie noir-thrillers om Danny Katz.

“Carl-Johan Vallgrens, alias Lucifers, Svinen är hårdkokt, brutal och kolsvart. Bitvis gör det rent fysiskt ont
att läsa historien om dessa antihjältar”
– Göteborgs-Posten
Svingen Møbler & Interiør Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar
med Lov om elektronisk kommunikasjon. Arne Svingen er stadig på farten rundt i landet for å møte lesere.
Plakaten til venstre er fra et arrangement i Nes, som er en del av Litteraturfestivalen i Akershus.
"KANOPADLING - Naturopplevelse, rekreasjon og avkobling for hele familien" Vårt hovedprodukt er
Cherokee kanoer, produsert i Halden. Kanoene er bygget i.
Nye betalingssatser for 2017 finner dere på Søndre land kommune sin hjemmeside her:
http://www.sondre-land.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehagene/priser. Huset i Svingen As er en
butikk og nettbutikk med et stort utvalg interiør, strikk og skinnvarer fra Dixie. Du finner oss på Gardsenteret i
Haugesund. NorStone produserer og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore,
jernbanepukk samt andre spesialprodukter. Svingen legesenter åpnet dørene i januar 2001, i totalrenoverte,
lyse og romslige lokaler.
Senteret er arbeidsplassen til fastlegene Tori Guldahl Seierstad, Inger. Send til 2097: SVINGEN fødselsdato,
ditt navn, grad av hast (Unngå sensitiv informasjon) For eksempel: SVINGEN 030562 Kari Normann Trenger
time for konsultasjon Luer. Luer gir muligheten til å bruke fantasien, og du får brukt mange typer garn. Til og
med så drister jeg meg på de litt dyrere garntypene, for kostnaden blir. Informasjon. NRK Super er NRKs
kanal for barn. På denne siden kan du se aktuelle programmer i nett-TV, spille spill, lese om og delta i
aktiviteter i forbindelse med.

