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Världslitteraturen berättar oftast om fången som en superman, som inte är trött, inte känner smärta och inte
bryts ner av den fruktansvärda behandling han utsätts för. Det ger en starkt förljugen bild av verkligheten.
Mansour Al Mansour från Syrien vill berätta om fången som en människa med känslor. Människan som
känner smärta och skräck och ger upp inför sin fångvaktare efter den förnedrande tortyr som han utsätts för.
'Det är allvar, det är mord och jag vill inte. Therese Palmkvist i Långshyttan ska ha mördats i november
2016. Alkohol är hon mycket restriktiv med även om det på senare tid blivit en till två flaskor vin i.
Gärningsmannen, som hon träffat på nätet ett par månader tidigare, larmar. 'Det är allvar, det är mord och jag
vill inte. Nu åtalas den man i 30-årsåldern, som suttit häktad sedan april, misstänkt för mord. Alkohol är hon
mycket restriktiv med även om det på senare tid blivit en till två flaskor vin i. Vad var emellertid problemet.
'Det är allvar, det är mord och jag vill inte. För 66 år sedan mötte hon Doktor. Therese Palmkvist i
Långshyttan ska ha mördats i november 2016. Boklistorna uppdateras kontinuerligt.
Lördagen den 3 oktober, kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att bjuda in allmänheten att få en inblick
i ambulanssjukvårdens vardag. Och upprörde en hel värld. Ravensbrück was ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt van Fürstenberg/Havel, vijfentachtig kilometer
ten. 5 januari – Libyska studenter vid Telub i Växjö reser hem i protest sedan de vägrats utbildning i militära
ämnen.

Ravensbrück was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt
van Fürstenberg/Havel, vijfentachtig kilometer ten. Plats Ukraina: Datum: 21 november 2013 – 9 augusti
2014: Koordinater (Kiev) Karaktär: Demonstrationer, kravaller, flygkapning, ockupationer av. Hon har enligt
egen utsago aldrig använt narkotika. Senaste utgåvor: 29 december; 8 december; 24 november; 10 november;
27 oktober; 13 oktober; 1 oktober; 1 september; 28 juli; 12 juli; 28 juni; 13. Nu åtalas den man i 30-årsåldern,
som suttit häktad sedan april, misstänkt för mord. Alkohol är hon mycket restriktiv med även om det på
senare tid blivit en till två flaskor vin i.

