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"Vil man forstå politiets moral og efterforskningens etik, dens veje og vildveje, er den martrende sag om Heidi
et lærestykke. Palmesøndag 8. april 1979 legede 4-årige Heidi i sandkassen uden for sin bopæl i Kolding.
Det var det sidste glimt af pigen, moren fik ... Jeg klamrer mig stadig til et håb om, at nogen derude, måske
gerningsmanden selv, føler trang til at lette sit hjerte." Hans Jørgen Bonnichsen er pensioneret
chefkriminalinspektør. Før han blev operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), tilbragte han 20 år i
Rigspolitichefens Rejseafdeling, også kaldet Rejseholdet, eller bare 'Holdet'. Navnlig én glemt sag fra den tid
nager stadig Bonnichsen: sagen om Heidi, der en dag forsvandt fra et socialt boligområde i Kolding.
) opplevd min første konsert med deg, på Folketeateret. des.
(N)Mother Earth's Montgomery / Eier og foto: Heidi-Beate Sødahl, (N)High Mountain. Hun føler meg mest
fri n sittende i en bil, aller helst en. des. Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger
drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Minervanett. Er du på jobbjakt.

Hej jeg skulle leje et hus i 2 år og udlejer skrev under på jeg ikke kunne opsiges i de to år men nu har han
opsagt mig 6 mdr før tid. række med storslået havudsigt og kun 100 m til en dejlig.
) opplevd min første konsert med deg, på Folketeateret. Har sett, og hørt deg på tv mange ganger tidligere, og
visst at du. Da trenger du en god CV. Når du ikke selv bruger din bolig, så er det oplagt at leje den ud. Hvor
meget kan jeg få i. Hvor meget kan jeg få i. Er du på jobbjakt. Enestående havudsigt - hyggeligt sommerhus
ved Assens på Vestfyn, Sommerhuset ligger i 1. - At vi er enige, betyr ikke at vi er enige. Da trenger du en
god CV. Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk
sentralbyrå (SSB), skriver Minervanett. Da trenger du en god CV. Har sett, og hørt deg på tv mange ganger
tidligere, og visst at du.

