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Spänning i tjugotalets Stockholm.
Stockholm 1928. Åttaåriga Ingrid Bengtsson hittas mördad ute på det nedlagda Djurgårdsvarvet. Mordet
väcker stor uppståndelse och pressen rapporterar dagligen om utredningen. Den unge och lovande
kommissarie John Stierna får fallet på sitt bord - det blir en jakt på en mördare som nästan inte lämnat några
spår efter sig och där Stierna själv får betala ett högt personligt pris.
Visby 1953. I en hotellbar på Gotland sitter Stierna och summerar sin karriär efter att just ha gått i pension.
Mordet på den lilla flickan är för alltid inbränt i hans medvetande och när en journalist söker upp honom för
att göra en artikel om fallet och vad som egentligen hände den där hösten 1928, rullas allt upp igen.
En osynlig är både en spänningsroman och en stämningsfull Stockholmsskildring. Den handlar om hur ett fall
kan bli personligt, äta sig in och inte släppa taget. Men det handlar också om en stad som såg väldigt
annorlunda ut för bara ett halvt sekel sedan, innan Klarakvarteren revs och Sergels torg byggdes.
En osynlig är första boken i en serie spänningsromaner som utspelar sig i Stockholm under första delen av
1900-talet.
NORSK ANIMASJONSFILM: Lussi er en veloppdragen liten jente. Hun er alltid rolig, smart, ren og pen. Til
slutt blir det for mye av det gode, og Lussi må ty til.
Flere tilfeller av sykdommen kan avdekkes tidlig om man undersøker urin for usynlig blod, mener britiske
forskere. I Norge får 1300 en blærekreft-diagnose hvert. «Detalj av usynlig novemberlandskap» av Inger
Hagerup kom ut i 1964 i samlingen «Fra hjertets krater». Det er et symbolsk dikt på seks strofer om et

menneske på. Ruben oppsummerer årets beste låter og album. Du hører de 25 låtene P3s musikkfolk har stemt
fram som årets beste, og enkeltlåter fra de ti beste platene som. Wimpel AS er grossist og leverandør av lys-,
varme-, klima- og enøk-produkter til det profesjonelle markedet i Norge. Citybox er et moderne hotell sentralt
i byen. Vi har det du trenger mest: Enkle og smakfulle rom, med delikate bad, deilige senger, gode stoler,
skrivepult mm. Kjeveortoped Geir Bjørnum Kristiansen med personale ønsker deg velkommen til Sandefjord
Tannregulering Invisalign offer teeth straightening with nearly invisible braces.
Get a confident smile that can change everything with Invisalign treatment today. Kommunal informasjon,
stillingsutlysninger, kulturkalender og informasjon om barnehager. Forhandler av ny og brukt Toyota i
Fredrikstad.

