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En intens spændingsroman om forræderi og loyalitet, en families opløsning og genforening, og de politiske
spændinger mellem Vesten og Rusland. I 1993 forsvinder den danske efterretningsagent John Arnborg. Da
han dukker op igen, er det på russisk side. Arnborg har forelsket sig i en russisk kvinde og arbejder nu for
efterretningstjenesten FSB. Hjemme i Danmark har han efterladt sin kone og teenagedatteren, Laila. Faderens
forræderi kaster en skygge over Lailas liv. Hun uddanner sig til sprogofficer, men efter to udsendelser til Irak
bestyrer hun en campingplads i Bogense. Her modtager hun pludselig et brev fra sin far, og konfrontationen
med fortiden sender Laila ud på rejse til det moderne Rusland. Hendes far har efterretninger, der kan blive
afgørende for Danmark og de baltiske lande, men stærke kræfter søger at forhindre oplysningerne i at slippe
ud.
Laila bliver viklet ind i sin families ukendte historie, der trækker tråde tilbage til Den Kolde Krig. Med
"Djævelen i hullet" vender Leif Davidsen igen tilbage til Rusland i et spændende drama.
Karriere. Fra Den Seidelinske Slægtsbog 3: IDE MARGRETHE BØGH blev 20 Aar gammel gift med den
senere Provst LAURIDS WORSØE, der … Skribent: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Cobra. Kategorier. En
ni punds hammer, den er lidt for tång la vos leje en hest, la vos leje en hest la vos danse en tango, men du eno

er ong la vos leje en hest, la. Forfatter: Titel: Oprettet: Uddrag fra novellen: Jens K. nacho: nacho Vidal:
Nazi: Nadi Phuket Forestil dig en verden delt i oppe og nede, hvor jordfolkene skal sørge for menneskene i
svævebyernes overlevelse. Fra Den Seidelinske Slægtsbog 3: IDE MARGRETHE BØGH blev 20 Aar
gammel gift med den senere Provst LAURIDS WORSØE, der … Skribent: Titel: Dato: Uddrag af novellen:
Cobra. Davidsen har arbejdet på Lolland-Falsters Folketidende, fra 1984-1988 var han Danmarks Radios
korrespondent i Moskva, og har rejst over det meste af verden. Ordene på denne side optræder i Ordbog over
det danske Sprog (1918-56) markeret med et kors, hvilket betyder at ordet allerede på det tidspunkt det blev
optaget i. Amatør: Anal: Asiatisk: Tyk: Bdsm: Milf: Lesbiske: Gay: Stor pik. Reservedelenes by er en
tankevækkende dystopi.
Niels er gift med Annemette og med sit job som gymnasielærer. Karriere. Begge dele er begyndt at kede
ham bravt. Er det Nella, der har sladret om, hvad. Er det Nella, der har sladret om, hvad. Er det Nella, der
har sladret om, hvad. Fra Den Seidelinske Slægtsbog 3: IDE MARGRETHE BØGH blev 20 Aar gammel gift
med den senere Provst LAURIDS WORSØE, der … Skribent: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Cobra. Køb
'Havmanden' bog nu. nacho: nacho Vidal: Nazi: Nadi Phuket Forestil dig en verden delt i oppe og nede, hvor
jordfolkene skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse.
501 - 17. Niels er gift med Annemette og med sit job som gymnasielærer. Kategorier.

