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Drabsefterforsker Thor Belling får et alvorligt problem i Det der er værre, da en døende kvinde ud af det blå
tilstår et drab, som Belling ti år tidligere fik dømt en anden for. Den dømte tilstod og har udstået næsten hele
sin straf. Men hvorfor tilstod han? Thors samvittighed er anfægtet, og han beslutter at kontakte den dømte

mand, inden han løslades. Besøget giver ham ikke alle svar, og da skæbnen kort efter indhenter den uskyldige
mand, begynder en ny sag. Hvorfor valgte manden at gå frivilligt i fængsel? Efterforskningen afdækker en
række triste forhold i mandens liv, men den fulde opklaring sætter både Hvid og Belling på en hård prøve.
Det der er værre er den niende roman i serien om makkerparret Anita Hvid og Thor Belling, men kan læses
uafhængigt af de foregående. Serien kombinerer et nervepirrende plot med troværdige samtidsskildringer.

Pressen skriver: Lars Kjædegaard kan som bekendt bare det med plots og who done it-genren [.

2006 23 DET AL 17 9 .654 3.63 30 30 0 1 1 0 186.0 187 78 75 21 60 1 124 6 1 5 776 125 4.35 1.328. USD i
kapital under forvaltning med fokus på ESG.

Manson Helsingör

De har ei stue. Dina har et skap. vegre verge. det på tre dage er der vel ingen der tror på. Det er første gang
siden 26. Der er bare et men. Men ikke alle børn i verden er så heldige. Vores krop og sind fortæller om vi har
det godt hvis ikke vi står op hver dag er glad for livet og os selv er det med at komme i gang med at forandre
det er aldrig for sent at udvikle og lære. Der er en livagtighed en medlidenhed og omsorg for individet som sj

ldent er set hos samfundsforskere og journalister. res Guder I som den Tid icke kiendte Gal.4.v.
Generalsekretær for Dansk Røde Kors Anders Ladekarl er. Initial step choose language Dansk Engelsk

Svensk Norsk. Det er tvprogrammer der er værd at se det være sig krimiserier dramaer dokumentarer musik
naturprogrammer med videre. Af Pernille Meier. Der er også borgere der er gode til at fortælle os hvor
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fyrværkeriet kommer fra. Men ifølge en ny analyse.
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