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Göteborgskoncernen TH Leander drabbas av ett hårt slag när koncernchefen Fredrik Lager helt oväntat tar
livet av sig. Den unga juristen Meryem Frank anlitas för att reda ut omständigheterna kring självmordet. I
jakten på svar blotläggs en härva av bedrägerier, moralröta och hemligheter. Inget är vad det synes vara och
det går inte att lita på någon. Martyren är en berättelse om människors hemligheter. Om maktstrider och
girighet i finanskrisens tider. Och vem är egentligen fri, den som har anseende och tillhör etablissemanget eller
den som står utanför? Anna Cederberg Gerdrup är född 1963 och bosatt i Göteborg. Hon har ett förflutet som
informationschef i en internationell koncern. 2007 sadlade hon om och arbetar nu som frilansskribent.
Martyren är hennes debutroman.
gå ikke glip af vores forestillinger.
Navnedagene ble innført i Norge av Almanakkforlaget i 1988. Läs biografin.
Edmund the Martyr (also known as St Edmund or Edmund of East Anglia, died 20 November 869) was king
of East Anglia from about 855 until his death. Almost nothing is known about Edmund. Området är döpt efter
kullen Montmartre, vilket är Paris högsta punkt, hela 130 meter över havet.

Kristendomen. Edmund the Martyr (also known as St Edmund or Edmund of East Anglia, died 20
November 869) was king of East Anglia from about 855 until his death. Fisk 20. Sylvi Listhaugs retorikk og
stil ble hennes bane. A Snowball’s Chance in Hell; Anna Paulines Rejse; Bilisten; Dæmoner; De Stuerene;
Hamlet; Hvad tænker en murer egentlig. Den salige Imelda ble født som Maria Magdalena Lambertini (it:
Maria Maddalena) rundt 1320 (1322.
Av dessa tre är Arkimedes den mest praktiskt inriktade och det finns många anekdoter och uppfinningar som
tillskrivs honom. Stefanos var den förste kristne martyren och kallas därför protomartyr. gå ikke glip af vores
forestillinger.
Kristendomen.

