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Politiførstebetjent Kristian Wold blir satt på en ett år gammel forsvinningssak. Mandatet fra hans overordnede
er ikke til å misforstå: en aller siste gjennomgang før saken henlegges. Kristians samvittighet driver ham
imidlertid til å si ja når Inger Danielsen, mor til den 14 år gamle jenta som er forsvunnet, ber om å få treffe
ham. Det blir et møte som får uante følger for dem begge.
Samtidig som Kristian føler seg forpliktet til å fortsette en etterforskning som så langt har vært resultatløs,
oppstår det en spenningsfylt nærhet mellom ham og moren. Ubønnhørlig trekkes de to mot hverandre, i det
som skal bli et kjærlighetsforhold mot alle odds, med et uhyggelig utfall i vente.
Rene hender kan redde millioner av liv Rundt 5 millioner infeksjoner forekommer årlig på europeiske
sykehus. Som et tiltak for smittevern har Verdens.
Professoren som fikk varme hender I årevis har Jan-Olav Henriksen, professor ved Menighetsfakultetet,
forsket på folks erfaringer med engler, 'varme. 06.06.2017. Åndens frukt, trofasthet - Gal 5,22. Musikk som

spilles: Det er makt i de foldede hender - Sigvart Dagsland - <hjem. Form og figur. Les om symboler
Proporsjoner. Punkt, linje Punkt er den minste enheten. Når flere punkt settes sammen, danner de en linje.
Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette nummeret av Medium kan du lese mer om: Medium profilen
• Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: I blant må jeg love meg sjøl og ikke å bli -Den usynlige mannen-, for det
passer seg jo ikke helt i mitt yrke, eller i tidsepoken vi lever i, for å si det sånn. Velkommen til UNN. Her
finner du alle våre avdelinger og behandlinger ved våre sykehus og våre sentre for psykisk helse og
rusbehandling. Våre verdier er kvalitet. Retter blikket mot barna som har ekstra utfordringer med språk og
kommunikasjon. Pedagogikk; Konferanse Blodmangel, Jernmangelanemi Hva er blodmangel? Ved
blodmangel (anemi) mener man mangel på røde blodlegemer. Dersom vi ikke har tilstrekkelig mange røde
blodlegemer. Heksemester Pader Vidvandre forteller deg om trollkreftene. Jasså, du vil bli heks? Joda, jeg kan
lære deg opp jeg, men det er ikke noe lett liv du velger.

