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Vad händer när ens värsta rival plötsligt blir ens partner? FBI-agenterna Jessica Harlow och John Shepherd
har träffats förr. Man kan till och med säga att de har ett gemensamt förflutet. Hon var advokat och han en
kaxig militärkille när de möttes på utbildningen för blivande FBI-agenter. De var båda totala vinnarskallar och
rök ihop redan första dagen. När de skiljdes åt efter utbildningen var de lättade att slippa varandra. Sex år
senare blir de båda tilldelade ett högprofilerat undercoverfall, där de ska jobba som partners. Jessica har just
lämnat Los Angeles och ett havererat äktenskap med en Hollywoodproducent bakom sig och är på jakt efter en
nystart. Medan John just upptäckt sin flickvän i säng med sin bästa kompis. När de ska utreda en
genomkorrumperad politiker, behöver de dock vara riktigt skarpa och samspelta. Och deras bas för
operationen blir en romantisk semesteranläggning i Florida. Plötsligt kan hettan från deras ständiga rivalitet
resultera i något mycket mer komplicerat.
"Det låter som ett mycket enkelt Hollywoodmanus och visst är bara ren underhållning, men som vanligt är det
handlaget som avgör. Julie James är snärtigt pigg, lagom rolig och stundtals också befriande allvarlig." - Lotta
Olsson, Dagens Nyheter
1618. I tio olika avsnitt (ca 14 min per avsnitt) träffar Ahmed arkeologen Johanna Bergqvist. 18-04-23 NU

går jag på semester. Recept på en riktig supersmoothie som boostar och stärker kroppen. Är det inte redan
allvarligt när det förekommer. Fakta Receptet kommer från boken 'Boosta din hälsa med naturliga superfoods
- 51 goda recept med världens nyttigaste växter' skriven av Tia Jumbe. Programledaren Ahmed Berhan dras
med in i en spännande resa tillbaka i tiden. Att redan utanför arenan känna att mys. Göteborgs Litteraturhus
är en ideell förening som startades år 2014 med syfte att verka för litterär bildning i Göteborg. Recept på en
riktig supersmoothie som boostar och stärker kroppen. I tio olika avsnitt (ca 14 min per avsnitt) träffar Ahmed
arkeologen Johanna Bergqvist. Mixa och njut. Fakta Receptet kommer från boken 'Boosta din hälsa med
naturliga superfoods - 51 goda recept med världens nyttigaste växter' skriven av Tia Jumbe. Hörrni swoosh —
så lät det när helgen susade förbi. Använd med måtta annars blir du yr, för grejen va fanimej dyr. Innehåller
D-vitamin, ingefära och superbär som nypon, acai, gojibär och blåbär.
nr. I lördags ställde jag alarmet på 06. I lördags ställde jag alarmet på 06. Blir så ledsen när du skriver att
du önskar att de fysiska övergreppen skulle vara lite allvarligare.

