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November 1989. Berlinmuren falder. Regimerne vakler i resten af Østeuropa. Bliver det et blodbad eller fred i
vor tid? I København myrdes en ung kvinde, der på kort tid er gået fra ungkommunist over topmodel til festog cokevrag.
Sporet fører ind i det hårde techno- og festmiljø og ender blindt. I drabsafdelingen er der kaos. Drabschef Ole
Larsen får hjerteinfarkt, Anita Jensen, der er selvskrevet til at overtage stillingen, bliver forbigået af ledelsen
og forrådt af sin elsker, og ind fra højre kommer den uerfarne og overivrige Jesper Henriksen. De tre må
gennem ild og vand, forræderier og dobbelte dagsordner med HA’ere, splid i politiet, østeuropæiske
dissidenter og udenlandske agenter for til slut at stå midt i den rumænske revolution i december 89, hvor de
ikke kun skal opklare sagen, men også redde hinandens liv. .
With Rosario Flores, Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling. K: Køkken / A: Aktivitetsrum / S:
Opholdsstue / D: Værelse med dobbeltseng / Senge pr.
Spiser du sundt. Unge, der har aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre end unge, der ikke har

aftaler. Se gode råd til forældre her. Få inspiration til lækre madplaner. juli – Millioner af mennesker fulgte
10 gratis Live 8-rockkoncerter, der blev afholdt rundt i verden, som en del af en kampagne ved navn Make
Poverty History – Gør fattigdom til …. Bliv bevidst om, hvad du spiser. Se gode råd til forældre her. Og jeg
havde helt ærligt heller ikke lyst til at overleve.
Se gode råd til forældre her. Med mange års erfaring indenfor økonomistyring kan Flertal hjælpe din
virksomhed med alt fra budgetlægning til budgetopfølgning.
Økonomistyring. Two men share an odd friendship while they care for two women who are both in deep
comas. With Rosario Flores, Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling. Two men share an odd
friendship while they care for two women who are both in deep comas.
Jeg får nok aldrig det liv, jeg havde forventet og håbet på. Jesper Buch sad i 2000 i Oslo og havde lyst til en
pizza. Situationen kender vi vist alle, det kan være et oplæg for klassen eller på jobbet, en præsentationsrunde,
en jobsamtale, eller lignende.

