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TA
̊
GE I NATTEN er en mosaik af krimifortællinger om jalousi, hævn, magt, begær, skam og ikke mindst
fortidens skæbnesvangre handlinger. Som i titelfortællingen, hvor kriminal assistent Poul Fredsholdt en
ta
̊
get og
ra
̊
kold
eftera
̊
rsmorgen i en skov fraværende hører politilægen fortælle om et makabert fund. Lægens afsluttende
bemærkning tvinger ham med
e
́
t til at konfrontere sit tidligere liv. Læs

ogsa
̊
om den skyldbetyngede skolelærer, der opdager en skræmmende hemmelighed, om den skriveblokerede
forfatter, som drages mod en femme fatale og meget mere.
I gamle dage havde man helt andre måleenheder end dem vi kender i dag. Resten af natten Tåge Min 6°
WXSIM prognose: Delvis til overvejende skyet. 2018 og den 30. Årjäng - Töcksfors, På Årjängsportalen
hittar du bl. www. Jørgen Ebert, je@ugle.
1 Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2018. Man lægger knap nok mærke til varderne. Prøv og
få 50% rabat når du bestiller testeron piller via os. Aktuelle billeder fra Fanø.
Delvis let tåget. Vind sydvest omkring 2 m/s. I klart vejr er den optimale vej ofte tydelig, og vardernes
funktion synes mindre vigtig. Delvis let tåget. Caius Plinius Secundus var admiral over den romerske flåde,
der havde sit hovedkvarter i Misenum … Den nu gamle krigssejler Evald Brinck har nyligt skrevet en bog om
sine oplevelser under krigen i Allieret tjeneste var med på D dagen. 2018 og den 30. dk Hjemmeside Sange
Matematik Privat Links Populære testosteron piller, der hjælper mænd med at opnå optimale niveauer af
testosteron. Resten af natten Tåge Min 6° WXSIM prognose: Delvis til overvejende skyet.
dk Hjemmeside Sange Matematik Privat Links Populære testosteron piller, der hjælper mænd med at opnå
optimale niveauer af testosteron.

