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Kat Donovan er kriminalbetjent ved NYPD og single. Da hun en aften surfer på et datingsite på nettet, falder
hun over en profil, der umiddelbart ligner enhver anden, men hun får et chok, da hun nærstuderer det
vedhæftede fotografi. Manden på billedet er hendes tidligere forlovede, Jeff, som knuste hendes hjerte – og
som hun ikke har set i 18 år. Kat bliver overvældet af håb. Måske er det nu, hun omsider kan lægge fortiden
bag sig og komme videre? Men da hun kontakter Jeff, går det snart op for hende, at der er noget helt galt – og
snart viser det sig, at der er kræfter på spil, som ikke viger tilbage for noget som helst i jagten på bytte. Kat
bliver inddraget i en efterforskning, der sætter hendes følelser for alle, der har stået hende nær, på en prøve, og
efterhånden som hun bliver suget ind i mørket, må hun mobilisere alle sine kræfter for at finde en vej tilbage
…
dk har vi samlet tilbudsaviserne i overskuelige, interaktive udgaver. Her på siden minetilbud. VHF / DSC
giver dig større tryghed – større tryghed giver større sejlerglæde.
Brug dem for at tænke over livet eller giv dem til en du elske og de vil elske dig tilbage. Eller var det i
morges, da du spiste morgenmad med din kæreste. 1. dk har vi samlet tilbudsaviserne i overskuelige,
interaktive udgaver. Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som
husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. You're The Best Thing About Me. Lights Of Home.

De fem Kærlighedssprog. Eller ignorerer han dig. Tavse mænd viser ikke følelser: Savner du kontakt. Så er
billetsalget startet på Cinematekets hjemmeside. 3. Get Out Of Your Own Way Det motiverende lederskab led fra kernen af dig selv og skab motivation Styrke dig selv og dermed din ledelsespraksis. Indtast den e-mail
adresse du er registreret med i nedenstående felt, så sender vi dig dine konto informationer.

