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Beskrivning
Författare: Emilia A Nzinga.
En ungdomsnovell skriven av Emilia A. Nzinga om ett ungt par, Mike och Claire, vars
hemresa förvandlas till en mardrömsliknande scenario på bara några minuter. I ett främmande
skogsområde en bit bort från staden Granville, kämpar de för livet. Utan täckning eller en
människa så långt ögat kan nå, kan de inte kalla på hjälp.
Det regnar, det är kyligt, det är natt. Hur ska de överleva? Och vad vill den okände gestalten
som har vilselett dem in till skogen?

Annan Information

6 maj 2017 . Två bostadsinbrott på samma gata skedde vid Kallhäll i Järfälla kommun under
natten mot lördag.
samma mynt: a) Ett operativt ute på stan där man kan förvänta sig en eskalering under natten.
Vi kan förvänta oss fler skadade, i värsta fall omkomna. b) Ett politiskt krislägedär fokus i
första hand kommer att riktas mot justitieministern, i andra fasen mot statsministern. Genom
Bodströms pressbriefing kommer (okunniga).
8 jul 2017 . Under natten mot lördagen har sju personer anmält att de blivit sexuella ofredande
under festivalen Peace and Love.
28 okt 2017 . SVT Västmanland rapporterar att handlar om ett 20-tal skott som avlossats mot
en hög polischefs villa. Två vuxna och två barn befann sig i huset och låg och sov när
skottlossningen skedde, men ingen har skadats. ”Natt mot lördag skedde ett attentat mot en
bostad i Västerås. Bostaden tillhör en polis och.
15 jul 2017 . Vid 03.45 under lördagsmorgonen inkom ett larm till SOS om en bilbrand på
Nackstavägen.
Misstänkt knivman har besöksförbud. 8Luleå. Mannen som misstänks ha huggit en kvinna i
halsen hade besöksförbud. André Samuelsson. 14:53 | 2010-03-27. Artikelbild. En kvinna
knivskars svårt natten mot lördag på Olivers i Luleå.
Ali Karimi, som i torsdags åkte ned till Stockholm för att delta i den sittande demonstrationen
på Medborgarplatsen fruktade under lördagen att en grupp rasister skulle komma att attackera
demonstranterna natten mot söndag. – Vi har fått flera varningar om att något kommer att
hända. Vi fick ett hot i fredags men då hände.
1 jul 2017 . Några fönsterrutor vid entrén till en kommunal fastighet krossades vid en mindre
explosion natten till lördagen.
31 okt 2015 . NORRBOTTEN: 19 personer omhändertogs under natten mot lördagen, Alla
helgons dag. Det handlar om fylleri med stöd av lagen om berusning. Av de omhändertagna
fylleristerna fanns sju i Luleå, fyra i Piteå, tre i Kiruna, två i Gällivare och två i Kalix. I övrigt
rapporterar polisen på sin hemsida om relativt.
2 sep 2017 . Två bilister misstänks för rattfylleri efter att ha stoppats av Södertäljepolisen
under natten mot lördag.
28 okt 2017 . Natten lördag till söndag så blir det vintertid. Det är därför väldigt viktigt att
ställa tillbaka klockan en timme.
29 jul 2017 . Flera personer greps natten mot lördagen i östra London efter gatukravaller i
stadsdelen Hackney. Kravallpoliser till häst sattes in efter larm om bland annat skadegörelse
mot butiker. Demonstranter kastade också flaskor och fyrverkeripjäser mot poliserna. Den
utlösande faktorn var ett dödsfall för en vecka.
28 okt 2017 . Det var vid 3.20 natten mot lördag som en villa på Hagaberg utsattes för
skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen
skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats.
Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas.
17 jul 2017 . Veckoslut/natt får du när du arbetar natt mot lördag, söndag och helg från
klockan 22.00 – 6.00. Ersättningen är 61 kr per timme. Under denna tid utbetalas inte den
vanliga veckoslutsersättningen. Storhelg får du vid storhelg såsom, påsk, pingst, midsommar,
jul och nyår. Ersättningen får du från dag före.
Två personbilar kolliderade under natten mot lördag i korsningen Umevägen och Brånsvägen i
Vännäsby.
22 Jul 2017 - 2 minEtt radhus började brinna i Bomhus natten mot lördagen.
25 dec 2015 . vinden förväntas avta under natten mot lördag fredagen den 25 december 2015.
SMHI har gått ut med en klass 2-varning för Gävleborgs läns kustland. Under fredagskvällen

kommer det att blåsa nordvästlig vind med upp till stormbyar 25 m/s i den nordligaste delen.
Vinden avtar under natten till lördag.
Fridhemsplan, ingången från Mariebergsgatan (via Blå linje). Måndag - torsdag, öppet klockan
05.30-01.08; Fredag, öppet från klockan 05.30; Lördag, öppet hela dygnet; Söndag, öppet till
klockan 01.08 natt mot måndag.
28 okt 2017 . Det var vid 3.20 natten mot lördag som en villa på Hagaberg utsattes för
skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen
skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats.
Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas.
Bränder dominerade natten mot lördag. Östergötland Bränder har dominerat natten i
Östergötland. Värst har en garagelänga i Norrköpings drabbats. Detta hände medan du sov.
Madeleine Säll. 08:36 | 2017-04-29. Lokalt. 00.26: En bil började brinna under färd. Det
inträffade strax innan midnatt i Kallerstad i Linköping.
21 jan 2017 . En långtradare körde in i mitträcket på E4 några kilometer norr om Ullånger
under natten mot lördag. Det var under ett par timmar efter olyckan oklart.
15 okt 2015 . Pris: 19 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp Natten Mot Lördag av Emilia A
Nzinga på Bokus.com.
18.53. 19.04. 19.18. 19.23. 19.30. 19.38. 19.49. 20.03. 20.08. 20.15. 20.23. 20.34. 20.48. 20.53.
21.00. 21.08. 21.19. 21.33. 21.38. 21.45. 21.53. 22.04. 22.18. 22.23. 22.30. 22.38. 22.49. 23.03.
23.08. 23.15. 23.23. 23.34. 23.48. 23.53. N. 01.00. 01.08. 01.19. 01.33. 01.38. N Går natt mot
lördag och natt mot sön- och helgdag.
2 jul 2016 . Två män i länet anmälde under natten mot lördag att de misshandlats.
Det betyder att den berättar om något aktuellt. Vid pågående nyhetshändelser kan
händelseutvecklingen förändras efter att artikeln har skrivits. Publicerad 2017-10-21. Av
Norrans redaktion. En buss körde in i en vägg vid Volvofabriken på Bölevägen i Umeå under
natten mot lördag. Två personer fick föras till sjukhus och.
7 feb 2016 . Natten mot lördag har en grov misshandel inträffat i Haparanda. Polisen utreder
också misstänkt människorov i samband med händelsen, men man är mycket förtegen om vad
som hänt och hänvisar till förundersökningssekretess. På söndagsmorgonen vårdades
målsägaren fortfarande på sjukhus.
1 nov 2017 . OB-tilläggstid D (Kvällstillägg vardagar). Vanliga helger är OB-tilläggstid B. Detta
gäller både dag, kväll, och natt från fredag kl. 19.00 till måndag 07.00. Natt mot lördag, söndag
och helgdag höjs OB-tillägg B under tiden 22.00 – 06.00. Sedan ingår också andra helger i B,
till exempel Kristi himmelsfärdsdag,.
19 mar 2016 . Två misstänkta våldtäkter natten mot lördag. Polisen i Gävleborg utreder två
våldtäktsärenden, ett i Gävle och ett i Söderhamn. Larmen kom in till polisen mellan klockan
02.00 och 03.00 natten mot lördag. En man har gripits i vardera ärende och utredning pågår.
Polisen är förtegen med ytterligare uppgifter.
21 okt 2017 . Bråk mellan beväpnade personer i Huskvarna. Polisen larmades till platsen vid
01-tiden natten mot lördagen. Huskvarna Vid 01-tiden natten mot lördagen avbröt polisen ett
bråk i Huskvarna. Det visade sig att två av de tre som bråkat hade vapen på sig, en pistol
respektive en kniv. Senare under lördagen.
27 nov 2017 . Bland annat ska en man i 30-årsåldern kört en personbil när han körde in i en
taxibil vid strax före tre på natten mot lördag på Västergatan. Ingen person skadades. Mannen
fick följa med till polisstationen för provtagning. Stökig helg i Kungsbacka. Polisen i
Kungsbacka hade fullt upp under helgen. Utöver.
En sextonårig flicka våldtogs natten mot lördag 12 februari 2011, strax efter midnatt, här i
Ulriksdal. Hans kontantkortsnummer stod men inga namn på Hanna eller honom. En liten

karta visade platsen där våldtäkten skett med ett rött kryss markerat, och den ungefärliga
tidpunkten. Magnus och Ewa hoppades att det skulle.
24 sep 2017 . Nu på lördag 30 september genomförs för tredje gången det globala
evenemanget #WPTranslationDay. Under ett helt dygn från kl. 00:00 UTC till 23:59 UTC
(svensk tid från 02:00 natten mot lördag till 01:59 natten mot söndag) kommer presentationer
om översättning av WordPress att streamas.
28 okt 2017 . Natten mot lördagen dödades familjens kanin Stampe i sin bur på villatomten i
Brandkärr. Den makabra upptäckten gjordes av en anhörig. – Det känns ju fruktansvärt, säger
Maria Norén, som tillsammans med familjen har polisanmält händelsen. Dela på
FacebookDela på TwitterRätta Text- & faktafel.
27 apr 2017 . Under helgen genomför Trafikverket provborrningar inför tunnelbygget. Arbetet
drar igång natten mot lördag, klockan halv ett. – Vi hoppas på förståelse från.
Under natten mot lördag har någon eller några vandaliserat i Botaniska trädgården, och bland
annat slitit upp blommor och förstört soptunnor.
Barclay brödernas vingård, Sark Vineyards, vandaliserades under natten mot lördag. Vin
Vandaler har förstört tusentals rankor på Sark Vineyards, vilken tillhör de kända bröderna
Barclay, som även äger bland annat Ritz Hotel och nyhetstidningen Telegraph. "Polisen
undersöker nu brottet som skedde någon gång under.
28 okt 2017 . Det var vid 3.20 natten mot lördag som en villa på Hagaberg utsattes för
skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen
skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats.
Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas.
2 dec 2016 . Då kan ju ordet mot läggas till så blir det tydligare. Har sökt runt på nätet men
hittar ingen definition av "Lördag natt". Som jag då tolkar enligt ovan så betyder det att
kulingen över Norra Östersjön avtar. Lördag natt (00-06) och det är ju bra för jag skall på
julbord i skärgården. Trevlig fredagskväll. Hälsningar.
Lördag 5/8 09:00 Norrköping RC 09:15 Skarsätter 09:40 Rejmyre 12:00 Norrköping RC 12:15
Skarsätter 12:40 Rejmyre. Från Skogsröjet till Norrköping. Buss till Norrköping på natten.
Fredag, natt mot lördag och Lördag natt mot Söndag 02:30 Rejmyre Glasbruk 03:20
Norrköping Söndag 6/8 10:00 Rejmyre Glasbruk mot.
28 dec 2006 . Säger man lördag natt, så blir det fel, eftersom det några timmar tidigare var
fredag kväll. Man kan iofs komma ur knipan genom att säga "natten mot lördag", men om
man vill vara specifik, vad säger man? Förr i tiden började en ny dag iom solens
uppgång.solens uppgång är ju de facto sinnebilden för en.
StorvikCentralvägen. Hofors Centrum. Måndag-fredag. 21.25. 21.30. 21.40. 21.48. 22.10.
22.25. 22.30. 22.40. 22.48. 23.10. 23.25. 23.30. 23.40. 23.48. 00.10. N. 00.25. 00.30. 00.40.
00.48. 01.10. N. 01.55. 02.00. 02.10. 02.18. 02.40. N. 02.25. 02.30. 02.40. 02.48. 03.10. N Går
natt mot lördag och natt mot sön- och helgdag.
23 jul 2016 . Två män fördes under natten mot lördag till USÖ efter en händelse som polisen
benämner som mordförsök, alternativt dråpförsök.
5 aug 2017 . En 17-årig pojke omkom natten till lördag då han hoppade ner från hopptornet i
Väinölänniemi i Kuopio.
19 aug 2017 . En motorcykel ska ha stulits i Ljungby. (Villainbrott, Inbrott garage, Inbrott
fritidshus, Inbrott)
24 okt 2015 . Mannen har till polisen sagt att han blivit påkörd. Det finns dock inga skador på
cykeln. Olyckan upptäcktes vid 02.30-tiden i Kungsbäck. Polisen kommer under dagen att ta
kontakt med 30-åringen som fick sys för skador i huvudet. Han var för berusad för att kunna
höras under natten mot lördag. Jan-Arne.

11 dec 2016 . TECKENFÖRKLARING. 00. Fasta minuttal varje timme mellan strecken. Endast
natt mot lördag samt natt mot den 14 april 2017 g. Bussen fortsätter som linje 220 mot.
Helsingborg. h. Bussen fortsätter som linje 222 mot. Helsingborg. L. Endast natt mot den 26
dec 2016, 7 jan, 15 april, 17 april, 1 maj, 25 juni.
6 sep 2017 . Orkanen Irma förväntas dra in över USA:s fastland natten mot lördag.
23 maj 2009 . Tre personer togs av polisen, misstänkta för rattfylleri, under natten mot
lördagen.
Han skulle Vara i Holland redan samma kVäll, senast natten mot lördag. En hugad grossist i
ZWolle hade Visat intresse för frakten, mannen hade direktkontakt med det salVadoranska
gänget MS-13, som var i färd med att ta över heroinmarknaden i Tyskland, Frankrike och
Nederländerna. Eftersom ryssarna under de tVå.
2 okt 2017 . 12. Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn. Natt mot lördag och natt
mot söndag. Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29.
7 okt 2017 . Vid 00:25 natten mot lördag larmades räddningstjänsten till en villa i Getskär,
Stora Höga gällande brand i villa. Enligt räddningstjänsten har det brunnit på en toalett.
Branden var släckt när räddningsenheter kom till platsen. En person som andats in rök åkte
med ambulansen till sjukhus för kontroll och vård.
31 maj 2002 . Ny prognos: Strömmen tillbaka redan natten mot lördag Kl 07.30 Ny prognos
kan nu lämnas: Strömmen.
20 okt 2017 . Natten mot lördag spelar Ljusdal och ÖSK Bandy nattmatchen i ExTe-cupen.
Bandypuls är på plats och sänder live med ett långt uppsnack från 1.15.– Jag.
5 aug 2017 . Under natten mot lördag brann det i skogen vid Spåningslanda, i utkanten av
Alvesta. Ett ödehus ska ha brunnit ned till grunden.
b = Anslutning till båt mot Brännö Rödsten. s= Anslutning till båt mot Styrsö. D = Går inte
måndag och inte 27 dec, 2 jan , 3april, 2 maj, 11 maj och 7 juni. G= Natt efter Lördag samt 26
dec, 1 jan, 7 jan, 31 mars och 4 november h = Anlöps för avstigning 26/3-3/6 och 27/8-14/10
efter föranmälan till däcksman. Påstigande skall.
26 okt 2017 . Busväder är att vänta till helgen. Åtminstone under natten mot lördag, då det ser
ut att blåsa upp till storm. – Det är ett lågtryck som passerar norr om ert område vilket för med
sig en tilltagande västlig vind, berättar Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca. I Bohuslän
kommer det i att blåsa rejält under natten,.
Väderrapporten för sjöfarande 14.12.2017 kl. 22. Varning för hård vind: Finska viken, Norra
Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet: Sydlig till sydostlig vind 16 m/s. Ett
omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Nordatlanten till Skandinavien. Ett delcentrum
över södra Sverige rör sig sakta mot nordost.
16 jul 2016 . Men det var inte bara i Uppsala det förekom bränder natten mot lördagen.
Klockan 02.29 kom det första larmet om en bilbrand på en parkering vid en fotbollsplan vid
en skola i närheten av Terapivägen i Huddinge. När Nyheter Idag anländer till platsen arbetar
räddningstjänsten med att släcka bilen och en.
12 aug 2017 . . natten mot lördag. I samband med ett bråk uppges kvinnan ha skurit mannen.
Han ska ha drabbats av en sårskada i huvudet och skadorna bedöms inte vara av allvarligare
karaktär. Det ska finnas flera vittnen till händelsen, enligt polisen. Kvinnan är nu misstänkt för
grov misshandel och under lördagen.
5 dagar sedan . Greps för våld mot tjänsteman. Nyheter. Polisen larmades under natten mot
lördagen till Stenungsbaden i Stenungsund. Det hela slutade med att två personer
omhändertogs. Lotta Hohner. Larmet kom till polisen strax före klockan 01 på natten och kom
från ordningsvakter på Stenungsbaden.
14 apr 2007 . En 30-årig man slogs ned på Drottninggatan i Norrköping under natten mot

lördag. Under samma natt blev en kvinna hotad och misshandlad av sin man efter en.
8 feb 2017 . Jordens halvskugga faller över fullmånen natten mot lördag den 11 februari 2017.
Det blir ingen dramatisk syn, men den diskret skuggade fullmånen är väl värd att kolla in.
Såhär gör du för att uppleva en trevlig vinternattshow som blir lika bra som vilken supermåne
som helst. 1. Stanna uppe natten mellan.
4 nov 2017 . Natten mot lördag fick polisen rycka ut till McDonalds vid Ekenleden efter att
några personer betett sig aggressivt mot personalen. – Vi fick avvisa dem, säger polisen
Tommy Nyman. Det var när restaurangen skulle stänga som det uppstod bråk. Det ska ha varit
två personer som inte ville lämna lokalen och.
Lokalt | Stöld på Tulegatan natten mot lördag. Av Örebronyheter på 23 maj, 2015. På
Tulegatan grips en 39-årig man misstänkt för stöld runt 03.00. Mannen anhållen efter förhör.
Lokalt Örebronyheter Källa polisen.se. FörhörLokaltPolisSliderStöldTickerTulegatan.
1 okt 2014 . 22:00-06:00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs ob-tillägget till 58,40.
Storhelg ob-tillägg 99,30. Dag före långfredag från kl. 18:00 till dagen efter annandag påsk kl.
07:00; Dag före pingstafton, midsommarafton från kl. 18:00 till kl. 07:00 vardag utom lördag
närmast efter helgdagsaftonen. Dag före.
28 okt 2017 . Det var vid 3.20 natten mot lördag som en villa på Hagaberg utsattes för
skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen
skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats.
Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas.
14 okt 2017 . Strax före klockan ett under natten mot lördagen fick polisen larm om att någon
hade knivskurits på en krog i centrala Västerås. Framme på platsen kunde man konstatera att
offret var en 18-åring man. Han fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
Krogen fick utrymmas en kortare stund.
21 dec 2008 . En man i Trollhättan blev misshandlad på en restaurang natten till lördagen. Han
hade fått ett glas i ansiktet och blivit knuffad. Målsägaren blev inte allvaraligt.
28 okt 2017 . Det var vid 3.20 natten mot lördag som en villa på Hagaberg utsattes för
skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen
skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats.
Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas.
Jämför priser på Natten Mot Lördag (E-bok, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Natten Mot Lördag (E-bok, 2015).
19 jun 2017 . Strax efter klockan 2 natten mot lördag fick en man, född 1962, föras till sjukhus
med ambulans. Det var en kvinna som knivskurit mannen under en fest. Några livshotande
skador fick dock inte mannen. Kvinnan är misstänkt för grov misshandel. Annons. Facebook.
Twitter. Google+. Kopiera länk. Skriv ut.
28 jun 2017 . Kvalificerat ob för den som jobbar natten mot lördag är den största förändringen
i avtalet för taxitelefonister. Tidigare har det inte gett mer än vanliga vardagsdygn.
16 aug 2017 . Vid 18.50-tiden på lördagskvällen fick polisen syn på en misstänkt stulen bil i
Gottsundatrakten. När bilen stannade sprang ett par personer från bilen. Polis jagade stulen bil
– tre gripna. Kvinna kissade vid torg – misstänks för våld mot tjänsteman. Strax efter klockan
tre under natten till söndagen ska en.
24 aug 2013 . Natten mot lördag blev det bråk på en krog i Strömstad. Vakterna ringde polisen
eftersom de förlorat kontrollen över situationen. Strax innan klockan två på.
26 aug 2017 . I lägenheten har en brottsplatsundersökning genomförts, till villan inväntar vi
tekniker under lördagen. Någon, eller några, misstänkta för inbrotten har vi inte just nu, men
vi utesluter inte att det finns ett samband, säger Jan Fryksén, vakthavande befäl hos polisen i
Region Öst. Strax efter klockan 02.

Pris: 6 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Natten Mot Lördag av Emilia A. Nzinga
(ISBN 9781310084607) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
2 dec 2017 . En 37-årig man stoppades under natten mot lördag i centrala Skellefteå och
misstänks nu för rattfylleri.
28 okt 2017 . Natten mot lördag utsattes en bostad i Västerås för skottlossning. Bostaden tillhör
en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen skadades fysiskt av skottlossningen.
Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats. Det inträffade betecknas som en
särskild händelse av Polismyndigheten.
28 okt 2017 . Det var vid 3.20 natten mot lördag som en villa på Hagaberg utsattes för
skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen
skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats.
Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas.
29 sep 2017 . . september är DJ-uppställningen Pamela och Alex Duwall. På LIQ Stockholm
vid Stureplan satsas det hela vägen ut på Schlager denna helg. Inga ursäkter, armarna skall
upp i luften! Dj Erixo och Walid på fredag och Erixo och Molle på lördag. Runt hörnet på Spy
Bar spelar Leo B 01-05 natten mot lördag.
En 18-årig kvinna uppges ha våldtagits på ett koloniområde i Skäggetorp under natten mot
lördag. Händelsen polisanmäldes under lördagen. Polisen är mycket förtegen kring händelsen
och har ännu inte gripit någon misstänkt gärningsman.
13 nov 2010 . Personalen på nattklubben berättade i natt att de hörde mellan 4-5 smällar och
såg personer springa längs Amiralsgatan i samband med händelsen. Enligt uppgift från
personer på platsen letade polispatruller efter tomhylsor i närheten av nattklubben på
Amiralsgatan. I nuläget finns har ingen misstänkt.
5 nov 2017 . INBROTT Fyra gårdar i Gökhem i Falköpings kommun utsattes för inbrott natten
mot lördagen. Polisen uppger att det stulits diesel och en mängd verktyg från gårdarna. På
lördagskvällen skedde även ett inbrott i en bostad i Tidaholm. Polisen utreder om inbrotten
kan ha ett samband med varandra.
16 sep 2017 . Det var vid 02.20-tiden natten mot lördagen som polisen larmades om
skottlossningen. Vid Minörgatan hittades en 19-årig man som blivit skjuten i båda benen. Ett
antal patruller ryckte ut till den misstänkta brottsplatsen, som enligt uppgift ska vara i närheten
av Minörgatan i Helsingborg. Där hittades en.
Bränder dominerade natten mot lördag. Östergötland Bränder har dominerat natten i
Östergötland. Värst har en garagelänga i Norrköpings drabbats. Detta hände medan du sov.
Madeleine Säll. 08:36 | 2017-04-29. Lokalt. 00.26: En bil började brinna under färd. Det
inträffade strax innan midnatt i Kallerstad i Linköping.
29 apr 2016 . Prenumeranter på Torö och Muskö samt i Ösmo och delar av Nynäshamn har på
fredagsmorgonen inte fått sin NP. Tidningen kommer i stället att delas ut på.
Även om de flesta förskolor ("dagis") är stängda, finns det vissa särskilda nattöppna
förskolor, så kallade "nattis". När man talar om natten en viss veckodag, exempelvis
lördagsnatt, avses i allmänhet natten efter denna dag, i exemplet natten mot söndag. Natten
förknippas av många med övernaturliga fenomen och.
Polisen i Västerbotten har haft mycket att göra natten mot lördag med bråk och skadegörelse.
20 jul 2013 . Misshandel i Norrtälje natten mot lördag. 0. delningar. Två män slagna av en
tredje. Annons. Den var vid tre-tiden natten mot lördag som en ensam gärningsmän
attackerade två andra män vid Kyrkogatan i Norrtälje. Gärningsmannen är känd av polisen
sedan tidigare. De både misshandlade männen ska.
Mannen som pratade engelska i går hör inte av sig i dag, men mobilen ringer även denna natt
och jag råkar vara vaken just då. "Sandra", svarar jag. Man kan ju alltid prata fast man inte vill

ta emot kunder natten mot lördag och söndag, tänker jag. "Hej, hur är det?" frågar nattprataren.
"Jag är ensam hemma." "Själv har jag.
8 jul 2017 . Det var vid 01.00-tiden under natten mot lördag som polisen larmades till
Stadsbiblioteket med anledning av en bilbrand. Två män kunde sedan anhållas, bland annat då
polisen hittat en bensindunk och tändstickor. Strax efter larmet om branden vid biblioteket
fick polisen uppgifter om att två personer.
6 sep 2017 . Orkanen Irma förväntas dra in över USA:s fastland natten mot lördag.
Vilken låt vill du höra, och varför? Natt mot lördag och natt mot söndag är det du som
bestämmer musiken här i Vaken. Kanske kommer du på en riktig utmaning, så att vi får leta i
vårt stora grammofonarkiv. 117. Vaken direkt från 10-mila. Sussi Wiklund Björk, lagledare
Nightfoxes: "Det är en så häftig utmaning". (5:04 min).
9 dec 2011 . Enligt prognoserna väntas vattenståndet i Göteborgs hamn vara som högst, 1,3
meter över det normala, någon gång efter midnatt natten mot lördag. Räddningstjänsten har
extra hög beredskap och befarar fler översvämningar. - Än så länge har vi störst problem med
stora vattenansamlingar under broar.
9 sep 2017 . Två överfallsvåldtäkter har anmälts i Stockholmsområdet natten mot lördagen.
30 jul 2017 . Polisen fick larm om skottlossningen strax före tretiden natten mot lördag. Två
misstänkta män har anhållits. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT. Två personer som misstänks
för lördagens skjutning i Västerås, då en 22-åring blev allvarligt skadad, har anhållits, skriver
VLT. De båda männen, som är skäligen.
10 sep 2016 . En man i 30-årsåldern sköts i benet av okända gärningsmän strax efter midnatt
mot lördagen, den skjutne ska själv ha larmat polisen uppger Sveriges Ra.
31 dec 2016 . Misstänkt våldtäkt natten mot lördagen. HAMMARÖ. En anmälan om våldtäkt
har upprättats av polisen. 0. Skriv ut artikeln Rätta fel. Den misstänkta våldtäkten ska enligt
uppgift till nwt.se ha skett i Lillängshamnen på Hammarö natten mot lördagen. Ett flertal
polispatruller ska ha varit på plats i området under.
Bråk Polisen larmades till ett bråk vid McDonalds i Skara natten mot lördag. Bråket slutade
inte med några polisanmälningar, men polisen valde att skjutsa hem två personer för att
undvika fortsatta oroligheter. Publicerad 28 okt. 2017 08:21. Annons. En anmälare ringde
polisen vid 00.40-tiden natten mellan fredag och.
Datum, Helgdag, Trafikeras som, Nattrafik… 4 nov, Alla helgons dag, söndag, natt mot sön 5
den nov. 24 dec, Julafton, lördag*. 25 dec, Juldagen, söndag, natt mot tis den 26 dec. 26 dec,
Annandag jul, söndag, natt mot ons den 27 dec. 31 dec, Nyårsafton, lördag, natt mot mån den
1 jan. 1 jan, Nyårsdagen, söndag.
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