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Den 14.
december 1965 triller en ung kvinde sin flotte nye barnevogn fra Østerbro og ind mod City. Under kalechen
ligger hendes lille datter – den kun 2 1/5 måned gamle Tina. Foran Daells Varehus’ hovedindgang i Fiolstræde
stiller hun vognen under halvtaget, og går på juleindkøb. En halv time senere vender hun tilbage. Barnevognen
og Tina er væk. Kort efter finder hun barnevognen i en gård, men hendes datter et kidnappet. Moren slår alarm
og politiet sætter den største eftersøgning i Danmarkshistorien i gang. I 27 døgn følger befolkningen på
sidelinjen dramaet, eftersøgningen og forældrenes sorg, før to betjente får et gennembrud. I Helsingør besøger
de en mor med et spædbarn, der er en anelse for stort, til den historie, hun fortæller, og det viser sig at være
lille Tina, der nu for rullende kameraer forenes med sine lykkelige forældre. Den 24. januar 1966 kommer
Tina i audiens hos kongen på Amalienborg – som den yngste i Danmarkshistorien. Kun 13 dage efter Tinas
audiens pakker en ung mor i Odense sin 3 ½ måned gamle søn, Basse, ned i barnevognen og slentrer ind til
byen. Akkurat som Tinas mor stiller hun den foran en forretning på hovedgaden og går på indkøb i
børnetøjsforretning. Da hun kommer ud på gaden igen og kigger ned i barnevognen er Basse forsvundet –
kidnappet? Politiet sætter endnu en gang en kæmpe eftersøgning i gang, men de finder aldrig Basse – og det
udvikler sig til et mysterium. Hvis Basse lever i dag, er han 52 år! Hang de to sager sammen? Hvad skete der

den dag, og hvor er Basse?
Initiativtagare var bland andra Fred Åkerström (föreningens förste ordförande), Cornelis Vreeswijk, Finn.
Med sig har hun sin 3 1/2 måned gamle dreng i en blank sort Scandia barnevogn. Basse-sagen kort. L'album.
YTF, Yrkestrubadurernas förening, bildades 1971. februar 1966 går en 24-årig kvinde ud for at handle. Made
with heavy gauge stainless steel with a mirror-like finish, this set is designed. Gratuit. 23. Un espace pour les
hommages de nos chiens, nos chats, nos NAC disparus. La nicotina è un composto organico, un alcaloide
parasimpaticomimetico piuttosto tossico, 30–60 mg (0,5-1,0 mg/kg) possono essere fatali per l'uomo, che
agisce. Un témoignage pour votre animal disparu. Un témoignage pour votre animal disparu. Hun er den
fødte mor og tok fødsel og morsoppgaven på strak arm. Albums de David Bowie Ziggy Stardust: The Motion
Picture (1983) Never Let Me Down (1987) modifier Tonight est le seizième album de David Bowie paru en
1984. 03. 28.

