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En sannhet som gjør alle til fiender. Også dem du stoler mest på.
Natt til 17. mai 1968 forlot Gunnar Eie bilen sin på kaia i Skien med nøklene i. Han etterlot seg kone og tre
tenåringsdøtre, og dukket aldri opp igjen.
En vårdag i 2007 finner Eies oldebarn, trettenårige Stian, et lik i innsjøen rett ved småbruket der han bor.
Obduksjonsrapporten viser at den døde er den forsvunne Gunnar Eie, og at han ble brutalt drept for tre år
siden. Over brystet har han tolv røde korssting.
Stian bor avsidesliggende til sammen med sin mor og mormor, han er en ensom gutt, en særing, og han
kjenner at han har et ansvar. Hva var det som skjedde da oldefaren forsvant? Hvor har han vært i alle disse
årene? Og hvorfor ble han drept?
I jakten på svar kommer Stian nærmere sannheten enn han burde, en sannhet som gjør alle til fiender, ikke
bare de fremmede, men også medlemmene i hans egen familie.
Anmelderne sier:
«En spennende og velkomponert kriminalroman, som dessuten er velsignet fri for pervertert vold, og juks i
plottet. Forfatteren klarer til og med å skape ekstra spenning med bokens aller siste ord.»Ingvar Ambjørnsen,

VG
«Spenning til siste side.»Fredrik Strøm, Telemarksavisa
Aktuelle tema. ROMSONDEN OSIRIS-REx – FØRSTE TRINN MOT KOLONISERING AV
SOLSYSTEMET Historisk og sensasjonelt funn av jordlignende planet rundt Proxima Centauri. Norsk
astronomisk selskap, stiftet 25.februar 1938, gir ut et tidsskrift som etter vår mening og lesernes mening
holder en høy standard og som de leser med stor glede. NRK Super er det største norske nettstedet for barn!
Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp VGTV er Norges største web-tv-kanal.
Nyheter, sport og underholdning.

