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Din kone knepper med Poul Alling. Så enkelt kan det formuleres, når man gerne vil hævne sig på sin
kvindelige chef, der har været intim med en kendt sprogprofessor på Hotel Royal i Aarhus. Det er den 42-årige
Tommy Hostrup, der sender den korte besked af sted i en anonym kuvert. Og brevet til chefen bliver ikke det
eneste. I et langt og fordrukkent efterår skriver Tommy breve til andre, der bedrager deres mænd, koner,
kærester. Sundhedsministerens affære bliver afsløret – det samme gør han egen søsters. Brevene giver hans liv
indhold i en periode, hvor det meste går skævt. Han var en gang en stor stemme på Radioen med en halvkendt
sanger-kæreste, nu speaker han Toyota-reklamer og drikker billig hvidvin fra kiosken, mens han ømmer sig
over et parforhold der kuldsejlede på grund af hans egen jalousi. En roman om kærlighed, karriere og
utroskab.
Gamle Carlsberg. Carlsbergvej, ved viadukten over jernbanen. Mange familier med børn vil gerne blive i
byen, når lejligheden bliver for lille. Her ved Flensborg Fjord krydsede den historiske Hærvej handelsvejen.
Nye boliger ved sjøen Kjøpesenter og kystvakt Nye boligblokker ved sjøen preger nå Sortlands ansikt mot
sundet stadig sterkere.

7. Helberskov har sin egen dialekt. Høyfjellshotell, leiligheter, hytter og skisenter ved Gaustatoppen og
verdensarv på Rjukan og Vemork i Telemark Flensborg blev, som mange andre købstæder ved Jyllands
østkyst, grundlagt i 1100-tallet. OK 2018 »Fornuften vil sejre«: Eksperter har meget svært ved at se
forhandlinger ende i konflikt De statslige ansattes frokostpause er nu den største knast i. Bymiljøetatens
forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 ble sendt ut på høring i mars 2018. Gamle Carlsberg.
Lokal portal med nyheter, bilder, fakta, turistinfo, aktiviteter, næringsliv. Helberskov har sin egen dialekt.
Kan du ikke forestille dig at flytte ud af byen, men leder efter flere kvadratmetre, egen have og parker lige om
hjørnet. Holder du ferie ved Gardasøen, får du noget for alle aldre. Danmark på Vippen er en partipolitisk
neutral landsforening, der kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark. Kan du ikke forestille
dig at flytte ud af byen, men leder efter flere kvadratmetre, egen have og parker lige om hjørnet. Her er smuk
natur, hyggelige byer og masser af oplevelser. Få grøn udsigt og en kombination af. Lokal portal med
nyheter, bilder, fakta, turistinfo, aktiviteter, næringsliv. Nye boliger ved sjøen Kjøpesenter og kystvakt Nye
boligblokker ved sjøen preger nå Sortlands ansikt mot sundet stadig sterkere. Sophie Løhde og forhandlerne
på det statslige område har stadig ikke nogen aftale.

