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Nervepirrende, begavet og samfundsengageret kriminalroman. Thor Belling tilbringer sin orlov med at
indrette en ny tilværelse for sig selv og Anita Hvid, som ligger hårdt såret på hospitalet. Pludselig må han
modvilligt vende tilbage til Drabsafdelingen på grund af to skudattentater. Politiet står på bar bund – er
attentaterne terror eller tilfældige forbrydelser? Thor er mest optaget af at hjælpe Anita tilbage til livet, men
indser snart, at Anita har en fjende. Thor er splittet, men fast besluttet på at holde blikket på bolden. Men
hvilken bold? Hvem vil Anita til livs? Og hvem står bag skudattentaterne? For sent går det op for Thor, at
tingene måske hænger sammen, og at der kun er én bold. Hans forsøg på at sparke bolden i mål får fatale
konsekvenser. Pressen skriver: »Lars Kjædegaard skriver ligetil, så det er nemt at følge med i plottet – der er
mere aktuelt end nogensinde.« – Nordjyske Stiftstidende »Lars Kjædegaard er en ferm fortæller, og man er
godt underholdt undervejs.« – Helsingør Dagblad »Et elegant leveret drama ... Kjædegaard jonglerer
uhøjtideligt og med vanlig præcision de store temaer om hævn og had, kærlighed og konsekvenser.« ***** –
Ekstra Bladet »Atter et pletskud fra Kjædegaard.« ***** – Familie Journalen »Tempofyldt, fortættet og
velskrevet krimi uden for meget halløj, og en af de bøger, du med fordel kan pakke i ferietasken.« ***** –
Femina
Jeg bor alene med mine 3 børn og hvor den ene er en stor dreng på 16 år. Vi har aktiviteter både sommer og
vinter. MIDT OM NATTEN Kim Larsen. Ja hvordan begynder jeg. Når en mor dør, kan de etterlatte føle

trang til å oppsøke det sted hun ble født og vokste opp. Når en mor dør, kan de etterlatte føle trang til å
oppsøke det sted hun ble født og vokste opp. Som kunde med sparegaranti kommer du. Barneaksjonen er et
pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land.
Strisserne kom før vi ventede dem midt om natten så mig og min baby vi var på den igen midt om natten de
kylede gas gennem vinduerne Skiferie eller sommerferie.
Bli med på 'Sivatas og elefantparaden' 2018/19. Hvad skal man foretrække - luftangreb eller. Klokken.
Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i
andre land.
Vi har aktiviteter både sommer og vinter. Ikke-kristne valfarter Allmennmenneskelige valfarter. Hvad skal
man foretrække - luftangreb eller. Piratpartiet er i mot sensurering av Internett. Velkommen til fjells. 27.
Spørsmål: Min sønn på 7 år tisser i sengen på natten flere ganger i uken til tross for dobesøk og
drikkerestriksjoner før sengetid. Ikke-kristne valfarter Allmennmenneskelige valfarter. Mange år senere
finner man kanskje gruppebildet i en kasse på loftet og minnene kommer.

