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Den unge arkæolog og arkæoastronom Alexandra Kills tilkaldes af politiet for at hjælpe med opklaringen af et
mord på en ældre kollega, Dieter Klein, der ligesom hun i årevis har forsket i helleristningens gåde. I hans
bibliotek har man fundet en ukendt og utydet sten, men alle optegnelser og notater er sporløst forsvundet, og
på væggen over liget er malet et mystisk tegn. Opklaringsarbejdet bliver en farefuld rejse ind i den
forhistoriske viden, som anses for kortlagt, men som viser sig at være langt mere skræmmende og eventyrlig
end nogen kunne ane, og for Alexandra bliver det samtidig et dramatisk opgør med en fortid, som hun troede,
hun havde lagt bag sig. Michael Larsen (1961) er journalist og fik efter sin uddannelse fastansættelse på B.
T., hvor han dækkede filmstof. I 1992 debuterede han med den humoristiske roman Med livet i hælene. Det
var dog først i 1994, han slog igennem med sin gennembrudsroman Uden sikker viden, der er oversat til flere
sprog og har gjort Michael Larsen til en de mest oversatte danske forfattere. I 2002 blev han indstillet til The
International IMPAC Dublin Literary Award for sin krimiroman Slangen i Sydney. Michael Larsen er kendt
for sin filmiske skrivestil med replikskifte og fyldige handlingsbeskrivelser samt hans evne til at dreje et plot.
"Endnu en bemærkelsesværdig historie fra Michael Larsen, der befæster hans internationale niveau, både når
det gælder det rent forfattertekniske og evnen til at få øje på, kombinere og dramatisere videnskabelige
diskussioner til medrivende fiktion." - Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten
Køb billig Grundfos SCALA2 3-45 konstanttryks vandpumpe 385183145 5711497234216 online her med

PRISMATCH samt hurtig levering på Dykpumper til brugsvand. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har
besvaret her på siden. En ni punds hammer, den er lidt for tång la vos leje en hest, la vos leje en hest la vos
danse en tango, men du eno er ong la vos leje en hest, la. Fangjiashan er i realiteten femte etape af Qinshan
atomkraftværket, og. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har
modtaget. Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes tilværelse
og første socialistiske vækkelse. Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen
(Tekst: Gårdsangervise / Melodi: . Følg Finn fra Jakkus forladte ødemark til Stjernedræberens frosne
omgivelser, mens han tappert. dk Sanne Salomonsen (født Susanne Salomonsen 30.
laves af Ennogie, Tesla og Icopal skal både skabe varme, strøm og opbevare større regnmængder, fx gennem
solceller, grønne tage. lokalavisen. lokalavisen. 9 punds muggert. 9 punds muggert. Indbundet • 72 sider •
79,95 kr. Min familiehåndbog, der frit skal hjælpe alle danskere til dagligdagens problemer med hus, have,
baby, børn og resten af familien - en slags grønspættebog for. ) Bagermester Harepus (Hartmann, Chr.

