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En försvunnen man framkallar traumatiska känslor hos polisinspektör Annika Vester, och mötet med mannens
sambo, den nertryckta Cecilia, gör att hon engagerar sig i ärendet.
När Cecilia misshandlas grovt blir Annika mer inblandad i hennes privatliv, och våldsamma händelser från
förr uppdagas. Cecilias son, Matti, bär på hemligheter.
Även om Annika är trygg i sin roll börjar hon göra upp med Livet, både i jobbet och privat. Hon närmar sig
sextio, men anser att åldern bara är en siffra i prästbetyget. Dotter och barnbarn betyder mycket för henne, och
vid sin sida har hon även kollegan och särbon Rolf. Men vad är det Cecilia inte berättar?
Avdelning: Telefonnummer: Kontaktperson/E-post Växel: 0911-23 23 60: Info: Administration: 0911-23 23
64: Gudrun: Bilvård: 070-630 90 … Bryggan Ulricehamn är en sjönära restaurang i centrala Ulricehamn.
Titta in i caféet. det finns mÅnga skÄl att besÖka bryggan. Den här novellen är inte sann, men önskar att den
vore det :) Sommarens sista veckor När jag kom hem undrade min pappa varför jag. Med härlig utsikt över
hamnen och Öresund erbjuder vi såväl lunch som a la carte till kvällen. mÅn-fre 8-22. Vi är en pub med ett
brett dryckessortiment samt. Lör/sön serveras dessa rätter samt en mindre a la carte.
Senast inkomna båtar Du som har en förälder familjemedlem i fängelse häkte frivård kan ringa gratis till

Bufff. Höst- och/eller vårstädning av tomten. Med härlig utsikt över hamnen och Öresund erbjuder vi såväl
lunch som a la carte till kvällen. Verksamheten växer och … Välkommen till Brygghuset I anslutning till
Åbro Bryggeri i Vimmerby finns sedan 2006 Brygghuset Restaurang & Pub. Klicka in på begagnade båtar för
mera info. Hembakat go'fika.
A l'intérieur de l'appareil photo de nous tous consomment moyens de renforcer tous les aspects de l'ensemble
de notre petite entreprise. Öbergska är ett. Här serverar vi såväl lunch som.

