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En iskold vinternat holder et eksprestog på vej fra København til Stockholm på Norrköping station. En
chokeret togfører har fundet en død kvinde på togets toilet. Hun sidder lænet op ad væggen, hendes hænder er
blodige, og fra munden drypper hvidt skum. Den døde er kun en stor pige, og hun rejste ikke alene. Hun
fulgtes med en kvinde, der nu er forsvundet. Den dygtige og velansete Jana Berzelius bliver anklager i sagen,
der efterforskes af kriminalkommissær Henrik Levin og hans kollega Mia Bolander. Allerede da de første spor
dukker op, ved Jana, at hun står over for sit livs sværeste valg. Sporene peger nemlig i retning en mand, hun
helst vil glemme – en mand, der kan ødelægge alt det, hun har kæmpet for at bygge op. For at beskytte sig selv
og sin fortid må hun være et skridt foran politiet hele tiden. Emelie Schepp er født i 1979 i Motala, Sverige.
Hun har i en årrække arbejdet i reklamebranchen og skrevet filmmanuskripter, indtil hun i 2013 brød igennem
med sin første kriminalroman, Mærket for livet, der solgte mere end 100.000 eksemplarer. I 2015 udkom
opfølgeren Hvide spor, og i 2016 udkom tredje bind i serien, Ondt blod. Emelie Schepp modtog samme år den
prestigefulde publikumspris, Crimetime Specsavers Award. Jana Berzelius-serien udkommer i 28 lande og har
i Sverige rundet en halv million solgte eksemplarer.
attention. Total score. Ruten er markeret med hvide pile og undervejs er der.

v. De opfattes enten som en egen art, Homo neanderthalensis, eller som en underart af Homo sapiens: Homo
sapiens neanderthalensis, og er sandsynligvis udviklet fra arkaisk Homo sapiens, også kendt som Homo
heidelbergensis. Apple EarPods hovedtelefoner (in-ear/hvide) - Apple EarPods med fjernbetjening og
mikrofon. Fredningsplanudvalget for Randers Amt overtog banens tracé mellem Vibæk og Gravlev, der nu er
den 8 km lange Ebeltoft-Gravlev natursti – eller Gravlevstien. dk 1. Saltum Trim Neandertalere var
fortidsmennesker, hvis spor er fundet i Europa og Asien. Nickolai Damgaard er blandt de dygtigste i
branchen. De opfattes enten som en egen art, Homo neanderthalensis, eller som en underart af Homo sapiens:
Homo sapiens neanderthalensis, og er sandsynligvis udviklet fra arkaisk Homo sapiens, også kendt som Homo
heidelbergensis. BIDSTRUP SKOVENE: I Bidstrup skovene lidt vest for MTB sporet ligger
Helvedeskedelen, et smukt eksempel på et dybt jordfaldshul, som er sat i forbindelse med menneskeofringer
til dødsgudinden Hel. Efter banens lukning blev sporet på hele strækningen taget op i løbet af 1968. fed, hård
og udfordrende singletrack med masser af flow. Her kan der læses om Rådyret, dens biologi og adfærd.
Beierholm MTB 2018 arrangeres af Beierholm i samarbejde med tekniske arrangøre Saltum Trim og
Mud'n'Race. BIDSTRUP SKOVENE: I Bidstrup skovene lidt vest for MTB sporet ligger Helvedeskedelen, et
smukt eksempel på et dybt jordfaldshul, som er sat i forbindelse med menneskeofringer til dødsgudinden Hel.
Ruten er markeret med hvide pile og undervejs er der. Total score. fed, hård og udfordrende singletrack med
masser af flow. moms og i DKK. Strækninger hvor banetracéet er bevaret.

