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Det är 1980-tal. I svenska farvatten konstaterar man med jämna mellanrum närvaron av främmande ubåtar,
och marinen sätter in stora resurser för att tvinga dem upp till ytan och fastställa deras nationalitet. Sverige har
drabbats av ubåtspsykos, och pressen rapporterar dagligen om ubåtskränkningarna. Inom det svenska försvaret
misstänker man att det är Sovjetunionen som ligger bakom intrången på svenskt territorialvatten. I det läget får
en svensk underrättelseman i Wien, Håkan Sterner, första sidan av ett hemligstämplat sovjetiskt dokument i
sina händer. Av den framgår, att den hemliga handlingen beskriver sovjetiska undervattensoperationer i
Östersjön riktade mot bland annat Sverige. Men hur har första sidan av dokumentet letat sig över till väst och
varför? Och hur kommer det svenska försvaret över de resterande sidorna, som innehåller information som
skulle göra det möjligt att hålla de främmande ubåtarna borta från svenskt vatten? Svaret på dessa frågor finns,
visar det sig, i ett kommunistland, där en sovjetisk general är beredd att hoppa av. Men den sovjetiska
underrättelse- och säkerhetstjänsten kommer honom på spåren, och jakten går från Wien till Paris och Moskva
och vidare till Tjeckoslovakien för att slutligen få sin dramatiska upplösning på en ö i den svenska skärgården.
I denna spänningsladdade thriller i internationell och svensk miljö låter Pierre Beck läsaren följa kampen
mellan underrättelsetjänster i öst och väst i det kalla krigets slutskede.
Lejonet och elefanten · Lejonet och musen · Lejonet och räven · Pojken och vargen · Räven och druvorna ·
Räven och storken · Sköldpaddan och haren · Vargen och lammet Glötegården är en viktig samlingslokal och
fyller en viktigt funktion då den är den största i sitt slag i området. Vår första restaurang öppnades i Farsta
Strand söder om Stockholm i Maj 2014 och blev en omedelbar succé. Bun Meat Bun startades 2012 av två

hamburgerentusiaster med en tro på enklare och godare hamburgare. Vår första restaurang öppnades i Farsta
Strand söder om Stockholm i Maj 2014 och blev en omedelbar succé. se är en snabb och lättanvänd TV-tablå
med guide till alla kanaler du kan se i Sverige. Varje gång du väljer Fairtrade glass bidrar du till att odlare och
anställda kan förbättra sina arbets- och … Gräddig, mycket söt smak med inslag av nougat, kola, jordnötter
och vanilj. Lejonet & Björnen söker person med stort engagemang som söker ett variationsrikt arbete såsom
säljande distributör i södra Stockholm.
Stort utbud av fönster, fönsterdörr, skjutport och ytterdörr. En stjärnbild definieras som ett område på
stjärnhimlen med fastställda gränser. Här arrangeras musik- och kulturevenemang.
TV24. Håll koll på dina favoritprogram genom att dra dem hit eller klicka på ett program och välja 'Lägg till
i min tablå'. Gratis utskrivningsbara bilder med varierande teman som du kan skriva ut och färglägga. Hela
stjärnhimlen är indelad i sådana områden. Serveras kyld som avec, eller med is. Gratis utskrivningsbara
bilder med varierande teman som du kan skriva ut och färglägga. Hela stjärnhimlen är indelad i sådana
områden. Historier och berättelser Målarbilder. Vår första restaurang öppnades i Farsta Strand söder om
Stockholm i Maj 2014 och blev en omedelbar succé.
Varje gång du väljer Fairtrade glass bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och …
Gräddig, mycket söt smak med inslag av nougat, kola, jordnötter och vanilj. Mer om oss. Antingen med en
blodtrycksmaskin eller … NorDan är en av Skandinaviens ledande fönster- och dörrproducenter.

