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En kald vinterdag begår Paul Maciver selvmord. Ingen forstår handlingen - hvorfor skulle en fremgangsrik
forretningsmann og kjær far gjøre noe slikt? Omgivelsene stiller seg like uforstående da sønnen hans ti år etter
tar sitt liv på nøyaktig samme måte som faren. Peter Pascoe aner at familien, og særlig Paul Macivers enke
Kay Kafka, holder noe skjult. Men Pascoes venn og overordnede, Andy Dalziel, har gjennom flere år vært en
nær bekjent av Kay og Pascoe strever med å få gehør for sine mistanker. Dette er den 21. romanen om Dalziel
og Pascoe.
Tobarnsmor. Tone Ilebekk var gift og mor til to barn. Hennes familie fikk vite om pågripelsen ved midnatt
natt til onsdag. – Familien hennes fikk beskjed om. Jupiter.
Jupiter er et flott objekt i 2017s første måneder. I starten av januar står den opp et par timer etter midnatt,
deretter stadig tidligere på natta og. Mandag 22. mai 2017. Endelig var Bettini tilbake i seiersringen. Etter
eierskifte, flytting til Nordre Holm gård i Nittedal (der også hans bror Baldini står) og 2. Hvis partene ikke blir
enige før midnatt natt til fredag, blir det streik i syv private barnehager og andre virksomheter i Akasia i

Bergen. Søvnvansker ved psykiske lidelser. Professor Fred Holsten intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Anslagsvis
1-2 av 10 har søvnvansker, men blant personer med psykiske. Signalen ligger med fantastisk utsikt over
fjorden, mot Oslo. Det serveres herlig mat og drikke fra fantastiske lokaler. Deler av stedet er innendørs, men
det er. Alvdal Idrettslag ved Orienteringsgrupp, en god og viktig samarbeidspartner for oss, meddeler oss at
allerede nå er det klart for TURORIENTERING. Genseren alle snakker om er endelig i butikk!! – God
morgen alle sammen! Dagens blogginnlegg kommer ekstra tidlig, og det er av en ekstra god grunn.
Ørretsesongen i Renaelva var bare noen timer gammel før Inge Rønning kroket drømmefisken. Men
storfiskeren beholder den ikke selv. Komme i from.
Min sønn på 25 år sitter der med det lure smilet sitt, slik han har for vane når noe er på gang. «Du vil like det
pappa, det kommer til å bli.

