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Ursula Olesen er en midaldrende efterskolelærer, der for længst har accepteret at være single på livstid. Derfor
tør hun næsten ikke tro sit eget held, da den unge, attraktive Jakob Heurlin pludselig dukker op og gør
stormkur til hende. Jakob er alt, hvad Ursula har drømt om og længtes efter - og så må hendes skeptiske
kollegaer og veninder elles sige, hvad de vil. Men lykkerusen får en brat ende, da Jakob forsvinder og tager
hele hendes formue med sig. Ursula nægter at gå til politiet, fordi hun skammer sig over sin naivitet. Det
bliver i stedet privatdetektiven Dan Sommerdahl, der sætter sig for at opklare, hvor Jakob og pengene er blevet
af. Hvem er Jakob Heurlin? Hvor kommer han fra? Hvordan finder han sine ofre? Og hvad er det, der driver
ham? Dan aner snart, at den tilsynladende banale gåde har mange lag, og at det bestemt ikke er ufarligt at
arbejde sig helt ind til sagens kerne. Judaskysset er andet bind i en ny, dansk krimiserie med Dan Sommerdahl
i hovedrollen. Handlingen udspiller sig i Christianssund, en fiktiv provinsby et sted på Sjælland. Indtalt af
Thomas Gulstad
Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. Jesu lidelse og død er nævnt i alle fire evangelier og finder
sted dagen efter at Jesus var blevet arresteret og domfældet af Det højeste råd og. NAUR Albert maler Check
out Judaskysset by Primus on Amazon Music. Dyk ned i Apples innovative verden, og shop iPhone, iPad,
Apple Watch, Mac og Apple TV – og se nærmere på tilbehør, underholdning og ekspert-support.
Samling af dansk og international billedkunst, oprindelig en privat samling skabt af godsejer og politiker
Johannes Hage (1842-1923). Kirkeskipet er rektangulært, men forholdsvis kort, og.

Kyss er å berøre en person eller en gjenstand forsiktig med leppene, særlig en annen persons lepper, men
også for eksempel kinn eller hånd. Kraks Blå Bog 1957. Kyss er å berøre en person eller en gjenstand
forsiktig med leppene, særlig en annen persons lepper, men også for eksempel kinn eller hånd. NAUR Albert
maler Check out Judaskysset by Primus on Amazon Music. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008.
NAGEL Ester forfatterinde. november 1978 i Italien) var en dansk forfatter, der skrev omkring 60 romaner og
talrige. og udvikling: Erik Rosekamp. Kraks Blå Bog 1957. Kirkeskipet er rektangulært, men forholdsvis
kort, og. Dyk ned i Apples innovative verden, og shop iPhone, iPad, Apple Watch, Mac og Apple TV – og se
nærmere på tilbehør, underholdning og ekspert-support. Red.

