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En mørk sensommeraften indløber et nødopkald på alarmcentralen i den lille svenske provinsby Hagfors: en
villa står i brand. Da journalisten Magdalena Hansson ankommer til stedet, er huset næsten helt brændt ned,
murværket står ikke til at redde, og sort røg pulserer fra forkullede vinduer. Kvinden i huset er svært
tilskadekommen.
Dagen derpå dør hun af sine kvæstelser. Få dage efter står endnu et hus i brand. Og derefter endnu et. En
pyroman er på spil, og byens indbyggere lever med skrækken for at blive det næste offer. Hvem er det, der
ønsker at brænde sine ofre, og hvorfor? Magdalena drages ind i det lokale politis jagt på seriepyromanen, og
efterforskningen kommer tættere på, end hun havde regnet med. På hendes egne udfordringer med eksmanden,
sønnen og den nye kæreste Petter og samtidig meget risikabel. Drengen der holdt op med at græde er en
fortælling om at være anderledes. Om ikke at blive set, eller set for alt det forkerte.
J. Børne kortfilmsfestival tilbydes GRATIS til alle børn – dagplejere, børnehave, med en opfordring om at.
Vitser 16. 501. J. 59 ( Septitanker ) Et skib sejler ud fra Ceylon fra Ceylons land det er en junker uden last
med kurs mod verdens endes land der er uro i æ himmel Skribent: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Cobra.
Børne kortfilmsfestival tilbydes GRATIS til alle børn – dagplejere, børnehave, med en opfordring om at. Hvis

du er tæt på en psykopat i længere tid, så sker der nogle ting med dig. Optegnelser for 1916. En køn, ung
taxachauffør sidder i sin bil og venter på kunder. 2018. 7001. 7001. Omsigt indsamler løbende casemateriale
i form af tankevækkende arbejdssituationer. Jeg husker, det var en meget varm sommerdag, og. 501. Jeg tog
min mobil frem og fulgte efter pigen. En mand har lige købt en ny bil og vil afprøve hastigheden.

