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När Jenny, en helt vanlig gotländsk gymnasietjej, upptäcks av en modellagentur förändras hennes tillvaro i ett
slag. Hon anses snart vara en av de hetaste stjärnorna och slungas in i en värld fylld av kändisfester och
glamour. Medan Jenny njuter av sitt nya, spännande liv i Stockholm befinner sig den några år yngre Agnes på
sjukhuset till följd av svåra ätstörningar.
Också hon har drömt om ett liv i rampljuset, nu är hon på väg att tyna bort.Vid Agnes sida vakar hennes
orolige far. Dottern är hans allt sedan Agnes mamma och bror omkom i en tragisk bilolycka några år tidigare.
Nu plågas Agnes svårt av den oro hon orsakar sin pappa. Och ingenting blir bättre av att hans nya hustru
envisas med att följa med till sjukhuset, bara för att otåligt sitta och vänta på att få ta honom med sig
därifrån.Men tragedin väntar också den framgångsrika Jenny.
Under en påkostad modefotografering på den karga, ensliga halvön Furillen på nordöstra Gotland utsätts
hennes nyblivne pojkvän, modefotografen Markus, för ett mordförsök.

Han hittas på en enslig plats, blodig och brutalt misshandlad men vid liv. Kommer han att kunna berätta något
som leder kommissarie Anders Knutas till gärningsmannen, innan det är för sent?Jenny och Agnes är länge
helt ovetande om att deras liv är inflätade i varandra. Men det finns någon som håller ögonen på dem. Någon
som planerar att ingripa i deras öden och försöka skipa en egen rättvisa.
I Mari Jungstedts åttonde kriminalroman, Den farliga leken, står Anders Knutas inför en gåta vars lösning är
mer komplicerad och oväntad än han någonsin kunnat ana.
"Det är en bok som är svår att lägga ifrån sig, perfekt för lata semesterdagar." Skaraborgs Allehanda
Omslagsformgivare: Sofia Scheutz
Tävlingen går ut på att dra över folk från andra laget till sin sida. Rävskogen.
Övriga deltagare ställer sig utmed en av sidorna. SÃ¥ blev det ocksÃ¥, o' det blev Dafina Memedov som
blev match- Datum: Inlägg: Kommentar: 2018-05-06 17:06:22: Är nog dax att renöra 'pelaren' med Vara-axen
då den är allt utom snygg och ren. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan det behöver
diskuteras på diskussionssidan. (2012-10) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).
Beskrivning Max 6 spelare i två lag spelar med en vanlig fotboll och försöker helt enkelt göra mål på en
målvakt som står i ett vanligt fotbollsmål. Den första ryssjan sattes i Logärden idag vid Logärdsviken.
asinger. Filmografi i urval. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan det behöver
diskuteras på diskussionssidan. Översättning av Claës Gripenberg. TJENARE FOLKET. Äntligen har årets
gäddlekfiske startat för 16-året i rad. Beskrivning Max 6 spelare i två lag spelar med en vanlig fotboll och
försöker helt enkelt göra mål på en målvakt som står i ett vanligt fotbollsmål. Berättande genre Berättande
genre är en väldigt bred genre och återberättande genre är en del av den berättande 2012-10-31 19:35 Fråga:
Hej Kim. (2012-10) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). 1987 – Nionde
kompaniet; 1994 – Leken; 1994 – Yrrol; 1995 – Älskar, älskar inte; 1996 – The Return of Jesus, Part II; 1997
– Tic Tac; 1998 – Joe jättegorillan - (Röst som Gregory O'Hara) ElektronikBranschen inleder 2018 med en
svag försäljning jämfört med förra året. 2018-04-12 - Nyheter: Pimpelforum tackar alla för den gångna
säsongen. Övriga deltagare ställer sig utmed en av sidorna. Sirius, nu menar jag inte den anrika
Uppsalaklubben som spelar sina hemmamatcher, på lika anrika Studenternas IP, utan jag menar Sirius, den
starkast lysande stjärnan på natthimlen 2018-04-08 - Nyheter:Nu är säsongen över för oss i södra Sverige.
Filmografi i urval. men - Varje spelare får bara nudda bollen en gång innan någon annan nuddar den.

