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År 1938 påträffas ett mosslik på Frøslevs Mose i de gamla gränstrakterna mellan Tyskland och Danmark. En
1800-talssoldat vilar nere i marken, hopkrupen under sin kappa som om han sov - en påminnelse om de gamla
schleswigska krigen i en tid då ett nytt krig närmar sig. Tre män, två danskar och en tysk, ger sig ut på
mossens gungfly för att söka ledtrådar till soldatens öde. Men frågorna blir istället fler då tysken plötsligt
försvinner. År 2000 städar Esmé på den Historiska institutionen i Kødenhavn. Av en slump hittar hon
dokument rörande likfyndet i Frøslev. Esmé, som är amatörhistoriker, kan inte motstå frestelsen och de lånade
handlingarna blir början på en färd tillbaka till det förflutna. Hennes egen uppväxt, en ung soldats öde och en
tysk doktors försvinnande vävs samman i en atmosfärisk berättelse om minnets mysterier och historiens magi.
Eva-Marie Liffner är född i Göteborg, där hon också bor. Efter att ha studerat bland annat arkeologi och
idéhistoria blev hon journalist. 2001 debuterade hon med den uppmärksammade romanen Camera. Boken
utsågs till bästa skönlitterära debut av Bokfestivalen i Sollentuna och belönades även med Polonipriset, som
går till en lovande kvinnlig deckarförfattare, Deckarakademins debutantpris samt Flintyxan för bästa historiska
kriminalroman. Den andra boken,Imago, nominerades till Augustpriset 2003 för bästa svenska skönlitterära
roman.

Het begrip imago duidt in marketing, psychologie en communicatie op de beeldvorming die een persoon of
organisatie oproept; vooral als dat als totaalbeeld een brede. Imago Beauty & Holistics Ltd offer a wide range
of beauty treatments and holistic therapies in our welcoming salon located in Shotley Bridge,Consett. Imago
Huweliksterapie - berading vir huwelike met professionele en effektiewe verhoudingsgereedskap. A
strategically creative and creatively strategic approach. Imago (i-mago) A reflection of oneself. Kanuk.
Imago, agencia de Publicidad - Laredo - España Willkommen beim imago sportfoto und imago stock&people
Universalfotoarchiv. Über 50 Millionen Fotos jederzeit zum Abruf bereit. Bijoux Anne-Marie Chagnon All
images & videos copyrighted by Imago Studios. No reproduction, distribution, or other use is permitted
without express permission of Imago Studios IMAGO Vancouver: Getting The Love You Want ::
Relationship Counselling for Couples Imago is a hair salon in Richmond, specializing in curly hair. All rights
reserved - partial and/or complete reproductions are forbidden - created by Abibial IMAGO kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet unter anderem Vision, Idee, Vorstellung, Gebilde und Form und genauso arbeiten
wir. Site officiel. Imago, agencia de Publicidad - Laredo - España. Vanessa Pilon pour Doyle. Het begrip
imago duidt in marketing, psychologie en communicatie op de beeldvorming die een persoon of organisatie
oproept; vooral als dat als totaalbeeld een brede. com Home page of Imago Relationships International, one of
the leading forms of couples relational healing.

