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Forfatteren Alex drifter rundt i Oslos underverden. Bak seg har han et mislykket forhold og en liten datter som
har blitt som en fremmed for ham. Han burde skrive ny roman, men mangler stoff og inspirasjon. Da får han
en dag besøk av barndomsvennen og den yrkeskriminelle Vidar, som tilbyr Alex femtitusen kjappe for
adressen til en pornofilmsjerne i København. Vidar forsvinner sporløst etter at han skal ha tatt livet av broren
til en av Oslos narkotikabaroner. Det siste livstegnet fra Vidar får han fra den baskiske byen San Sebastian i
Nord-Spania. Alex tar opp jakten på sannheten, men i jakten på sannheten om Vidar Skeie, med tilnavnet El
Buitre (Gribben), er det seg sjøl Alex møter i døra.
Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I Denne nye spennende serien vil vi her på Rockman hver uke fremover gi
deg vår anbefalte spilleliste over ukens topp 10 live. Alt du trenger å vite om festivaler – året rundt. Hjem;
Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler. Her finner du en komplett.
Velkommen til NaxosDirect online-butikk. Vi leverer klassisk, opera, jazz, pop, rock, blues, world - musikk
og musikk-DVD-er fra Naxos-etiketten og andre fine. Musikkarrangementer og konserter i Oslo - Fra torsdag
8. juni 2017 til torsdag 3. august 2017 - Daglig oppdatert oversikt fra Det skjer i Oslo Månedsoversikt Hva
skjer i Oslo - Fra torsdag 1. juni 2017 til lørdag 10. juni 2017 - Daglig oppdatert oversikt fra Det skjer i Oslo
Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt
kroppsspråk 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med
rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. Kulturformidling

