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August 1944.
De allierede tropper er gået i land på Normandiets kyst, og på Østfronten er russerne i offensiven. Nu hvor
Nazitysklands nederlag synes umiddelbart forestående, beslutter en lille flok tyskere i Brasilien at vende hjem.
Motiverne er vidt forskellige: En far vil redde sine børn fra krigens ragnarok, andre vil gøre deres pligt over
for fædrelandet, og en gruppe nonner vil yde hjælp til krigens ofre. På det gamle sejlskib Deutschland mødes
de til en færd, der skal blive den værste i deres liv … Jack Higgins er pseudonym for den britiske forfatter
Harry Patterson (f. 1929), som har skrevet en lang række krimier og spændingsromaner. Hans
gennembrudsroman, "Ørnen er landet" fra 1975, blev oversat til mange sprog og solgte over 50 millioner
eksemplarer verden over. Siden er det blevet til dusinvis af bøger og flere filmatiseringer, og Jack Higgins er
anerkendt som en af det tyvende århundredes allerstørste krimiforfattere.
Dano Mast glasfiberflagstænger er produceret under danske miljøkrav som den eneste i Danmark.
Anne-Marie Juhl (født 3. Som ventet har Ruslands udenrigsminister bekræftet, at Rusland vil udvise mange
vestlige diplomater. Pakken inkluderer indboforsikring, ulykkesforsikring, bilforsikring og husforsikring. Så
har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg. Er du ramt af demens eller pårørende til en
demensramt. Julen i år bliver en blæsende én af slagsen flere steder i landet. Hun er datter af skuespilleren
Poul Juhl og Ellen Emilie Kirchheiner.

Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Hun debuterede på Nygade Teater i
Viktorias mænd og kom derefter på Det Kongelige Teaters elevskole 1946-1949, hvor hun debuterede som
Marianne i Tartuffe. Anne-Marie Juhl (født 3. Hun er datter af skuespilleren Poul Juhl og Ellen Emilie
Kirchheiner. Hun debuterede på Nygade Teater i Viktorias mænd og kom derefter på Det Kongelige Teaters
elevskole 1946-1949, hvor hun debuterede som Marianne i Tartuffe. Kan du hjælpe med information herom,
eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet. Som ventet har Ruslands udenrigsminister bekræftet, at
Rusland vil udvise mange vestlige diplomater. I givet fald kan du glæde flere personer, der gerne vil mindes
denne kendte personlighed - begrundet i privathistorisk interesse. Glasfiberflagstænger i super kvalitet med
hurtig levering. den lave vægt. Velkommen til Vejle Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar
på langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række af de tilbud, som Vejle Kommune kan
tilbyde.
Mossin … Indland Voldsomt julevejr: DMI udsender stormvarsel.

