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Efterår 2014. Uroen ulmer i Europa, borgerkrige raser sydpå, og indhenter Lucas Zickermann bliver indkaldt
til krisemøde på en borg i det skotske højland. Annesofie Gundelach bliver på sin første mission som
indhenter sendt til Syrien.
I Danmark jager efterforsker Gitte Frederiksen narkomansnigskytten, men nogen modarbejder hende indefra.
Forår 2015. Omar-sagen. To mænd skudt, fire betjente såret, og terroristen dør i et skudopgør med politiets
aktionsstyrke. Men var Omar en ensom ulv? Forsvarets Efterretningstjeneste modtager info om udenlandske
bagmænd og flere terrorceller i landet. Imens har Gundelach problemer på hjemmefronten. Noget tyder på, at
hendes yngste datter, Josefine, har venner i Nørrebros bandemiljø, og en morgen får hun og hendes kæreste
ubehageligt besøg af tre maskerede mænd. Eksdrabschef John Milner tilbyder sin hjælp. Men mistanken
breder sig til flere ekstreme grupper, og sagen får voldsomme følger for Gundelachs familie og kollegaer.
Uddrag af bogen En bred, sort skygge glider langs båden og forsvinder. – Carl, der er en ret stor fætter
dernede, siger jeg og peger. – Dét er bare en sandtigerhaj. Småtandet, uskadelig, svarer han oppe bag rattet på
sin båd, Harrison. Min halv-storebror har taget mig med ud at glo på hvide hajer. En oplevelse, som turister
ellers køber på hans guidede hajture i Middelhavet. – Der ligger et kraftværk et par kilometer fra Ashkelon.
Det udleder varme i havet, og det kan hajerne godt lide. Varmt vand, måske en smule radioaktivt, ler Carl. –
Det er første gang, du har sagt noget positivt på hele turen.

Ellers har du udelukkende svinet vores mor og min far til. – Vissevasse, Lucas. Normalt trækker de ud af
Middelhavet, når havtemperaturerne falder ... Om forfatteren Morten Buschmann (f. 1964 i København) er
forfatter, producer og journalist.
Han har arbejdet for bl.a. DR, TV 2, Forsvarskommandoen (FMC) og Københavns Universitet. www.
mortenbuschmann.dk
Introduktion til folkeskolesektionen. Directed by Woody Allen. Allerførst starter du naturligvis med at
afdække gulv og møbler med afdækningsplast. Skygger, tågesyn og uklarheder er synsforstyrrelser, der
opfattes som skygger og uklarheder i synsfeltet, tågesyn eller flimmer for øjnene. 03. Update of the Scanturf
variety list for 2018 08. skrevet Den afrikanske farm. Customer Service. Her finder du nyheder fra DR og
alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. januar 1915 på Christianshavn i
København – 2. Gymnasium Alt til mellemtrinnets danskundervisning med færdige forløb, bibliotek med ny
børnelitteratur, interaktive redskaber og træningssite. Customer Service.
Det ligger heder og ære i utnevnelsen. Building Instructions; Replacement Parts; Contact Us; Product
Recalls; About Us. 2018. Gymnasium Alt til mellemtrinnets danskundervisning med færdige forløb, bibliotek
med ny børnelitteratur, interaktive redskaber og træningssite. Bill Nichols opererer med seks former for
dokumentarfilm - den forklarende fremstillingsform - den objektive fremstillingsform - den deltagende
fremstillingsform Halfdan Wedel Rasmussen (29. Skygger, tågesyn og uklarheder er synsforstyrrelser, der
opfattes som skygger og uklarheder i synsfeltet, tågesyn eller flimmer for øjnene. Anonym dansk forfatter
udgiver fantasy-hybrid.

