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Hånden er en kort og intens fortelling om Kurt Wallander. Den har ikke vært utgitt på norsk tidligere.
Kurt Wallander er sliten. Han har arbeidet i politiet i over 30 år og strever med motivasjonen.
Nå vurderer han å ta en tur til Mallorca, men innser at han ikke får fred i sjelen selv om solen skinner.
Tidlig en søndag ringer hans kollega Martinsson og vil selge ham et lite hus på landet.
Motvillig går Wallander med på å ta en kikk. Kanskje det er dette skiftet av omgivelser han trenger.
Han får nøklene og drar av sted til eiendommen. Han går inn hageporten og står blant epletrær, bærbusker og
høstløv. På vei inn i huset snubler han i noe. Først tror han det er en trerot eller en gammel rive, men det viser
seg å være skjelettet av en hånd som stikker opp av jorden.
Vondt i hånden (håndsmerter) Vondt i hånden og håndsmerter kan ramme alle.
Håndsmerter og vondt i hånden kan påvirke grepstyrke og livskvalitet. På blomsterseremonien etter fredagens
sprint under verdenscupavslutningen i Holmenkollen nektet Gabriela Koukalova å ta den norske presidenten i
Det. Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette nummeret av Medium kan du lese mer om: Medium
profilen • Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Ganglionet kan forekomme i alle aldre og hos begge kjønn, men
tilstanden er tre ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. "Musearm" og "data -nakke". Jobber du mye ved
datamaskin? Har du vondt i armene, skuldrene eller nakken? Da kan det hende at du er plaget av "musearm.
Tennisalbue Hva er tennisalbue (Epicondylitis lateralis humeri)? De musklene som strekker fingrene ut og
bøyer håndleddet bakover springer ut fra et lite. Nervene i armene og beina kan skades på ulike måter. De
viktigste er: Direkte skade. Stikkskader eller knusningsskader kan skade nerver. Brudd.
Alt er så nær meg Alt er så nær meg denne velsignede dag. Svaberget ligger åpent med rolige drag. Havbrisen

vugger vennlig den duftende tang. DERFOR VIRKER IKKE SLANKEKUREN Føler du at du har gjort alt
riktig, men allikevel går lite eller ingenting ned i vekt? Her er 7 mulige årsaker til at. Hyperhidrose.
Hyperhidrose er overdreven svetting som ikke er funksjonell, og som påvirker pasientens livskvalitet negativt.
Videre kan hyperhidrose deles inn i.

