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Arkitekten Annika, 29 år, har det kärvt. Både privat och på jobbet. Hennes pojkvän Peter fladdrar iväg till
Grekland. Hennes sjuklige pappa försöker trösta och ber henne komma ut till Bråkö och stanna hos honom ett
par veckor. Så de får rå om varandra och fixa med Båthuset, tillsammans. Men besöket på ön slutar med att
Annika hamnar i fängelse. Dömd för mordet på sin egen far. Är Annika oskyldigt dömd! Hennes värld rasar.

Kan hon leva ett anständigt liv i fängelse? Ska hon anpassa sig, ta för sig där det går, och släppa alla
långsiktiga livsplaner? Gilla läget? Efter att ha läst om Annikas öde återvänder Peter från Grekland för att
rentvå Annika, övertygad om att hennes oskuld. På en permission där Annika återvänder till Bråkö för att

söka sanningen om faderns död möter hon Lena, som har en annan moral och bakgrund. Trots detta utvecklas
en fin vänskap mellan kvinnorna. Lena kommer att spela en avgörande roll i Annikas försatta liv.

Bathuset Nagu See 4 unbiased reviews of Bathuset rated 4.5 of 5 on Tripadvisor and ranked 7 of 14
restaurants. Båthuset Strandpromenaden Set on a floating pontoon in the harbour this little wooden restaurant

dishes. Långfredag Stängt.
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Välkommen till Båthuset Krog Bar. Cafe Bathuset Solna See 9 unbiased reviews of Cafe Bathuset rated 3.5 of
5 on Tripadvisor and ranked 85 of. Notable Auctions Happening This Month. Taianomainen. SAVE UP TO
75 OFF hotels near Restaurants and Cafes in. infobathuset.fi. Food and drinks are sustainably produced and
personally presented in a fantastic environment. BUTIK OCH VERKSTAD Vardagar 08.00 17.00 Lördagar

10.00 14.00. Sandslåvägen 3 862 33 Kvissleby. Båthuset Arendal. I det tidigare regementsområdet
Eldsundsviken Norra Strängnäs snabbt växande stadsdel planerar Lillskär tillsammans med HMB

Construction att uppföra Brf Båthuset. Given the COVID19 pandemic call ahead to verify hours and
remember to practice social distancing . Given the COVID19 pandemic call ahead to verify hours and
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remember to practice social distancing.
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