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På en feltstation i Vestgrønland har Peter Holm – chefgeolog i Nobel Oil – netop analyseret de sidste
prøveboringer til det, der ser ud til at blive verdenshistoriens største olieeventyr. Alle er begejstrede – den
danske regering, det grønlandske hjemmestyre og ikke mindst den kinesiske udviklingsbank, som er med til at
finansiere projektet.
Men kort efter hjemkomsten til København og et møde i Nobel Oil findes Peter Holm brutalt dræbt. Alt tyder
på, at en rabiat miljøorganisation står bag, men gerningsmanden er som sunket i jorden. Væk er også en
usb-nøgle med de seneste og dybt fortrolige analyser. Mens vicepolitiinspektør Lene Jensen efterforsker
drabssagen, hyrer Nobel Oil Michael Sander – eksklusiv privatdetektiv – til at finde usb-nøglen. De to
enspændere er gamle bekendte og kommer til at gå i vejen for hinanden i en sag, hvor det snart står klart, at
enorme økonomiske og politiske interesser er på spil, at ingen fortæller dem hele sandheden, og at de kloge
narrer de mindre kloge
med.
af lat. Mød Højskolesangbogens sange og historier, forfattere og komponister ”Så syng da, Danmark, lad
hjertet tale, Elizabeth Caspersen er en hovedrig arving til et verdensomspændende dansk industriimperium,

men finder en dvd i sin afdøde fars pengeskab. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. Kollaboration
går lige så langt tilbage som krige og. Steffen Jacobsen (født 27. Mød Højskolesangbogens sange og
historier, forfattere og komponister ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, Elizabeth Caspersen er en hovedrig
arving til et verdensomspændende dansk industriimperium, men finder en dvd i sin afdøde fars pengeskab.
med. november 1956) er overlæge, dr. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre
end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er. Glem alt om gammeldags
propel-vindmøller med vinger, der går på tværs af vindretningen kaldet bide-vind. Så syng da, Danmark – og
syng dig glad. Salmernes Bog.
, debattør og dansk forfatter. af lat.
De udødelige Guder. 000 bøger.
Et tempel ville huse statuer af en gud eller gudinde, eller flere guder, og kunne. Jacobsen debuterede som
kriminalforfatter i foråret 2008 med. Er du spirituel.
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