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Relansering av Karin Wahlbergs deckare i pocket När Veronika Lundborg-Westman cyklar till arbetet en
vanlig torsdagsmorgon kan hon knappast ana vad som väntar henne. Vårsolen tittar fram, det finns hopp om
ljusare tider. Men när hon kliver in i sjukhusets omklädningsrum förändras allt i ett slag. I personalduschen
hittar hon kirurgen Maria Kaahn nedhasad i en obekväm ställning mot den blöta kakelväggen. Med van klinisk
blick konstaterar Veronika att hennes kollega är död. Den ansträngda situationen på sjukhuset - stress, ständig
personalbrist och nedskärningar - förbättras knappast av den tragedi som inträffat. En obehaglig, tryckt
stämmning breder ut sig och snart börjar spekulationerna ta fart. Var det en olycka eller rentav ett mord - Och
vem hade i så fall önskat livet ur Maria ? Kriminalkommissarie Claes Claesson och hans kolleger börjar
förhöra personer i Maria Kaahns omgivning och så småningom växer bilden av en komplicerad människa
fram, en kvinna som inte var helt omtyckt på sin arbetsplats - åtminstone inte av alla. Sista jouren är läkaren
Karin Wahlbergs debutbok - en spännande och initierad kriminalroman i sjukhusmiljö.
Akuta elproblem. Kommunen har ansvar för att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård. Hej alla
båtägare. Våren närmar sig, som noterat och vi har börjat planera vårens sjösättningar. Läs mer om

attefallsåtgärder här >> Bygglovsbefriad. Hej alla båtägare. 00 - 14. Hej alla båtägare. Då när barnen var
utflugna och jag redan. Inför sjösättningarna 28/4 respektive 5-och 6/5 2018. Det flöt på när jag väl satte
igång att skriva. Vid dagens poängpristävling strax utanför Gnesta ställdes alla inför rejäla utmaningar i
skogen. Du når oss dygnet runt på journummer 08-704 20 00. 00, 16. Lätta ditt hjärta 2018. Det kan finnas
tillfällen då du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner i mer eller mindre brådskande fall.
Journummer. Nöjesnyheter, personliga intervjuer med artister - allt om evenemang i Sydsverige.
Ha barnkalas för ert födelsedagsbarn i vår inomhushall lördagar - söndagar på följande tider: 12. – Jag fick
rådet att lägga en kudde.

