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«Italienske netter» er suksessforfatter Katherine Webbs beste roman til nå.
1921: Unge, skjøre Clare Kingsley reiser gjennom Sør-Italias solsvidde landskap på vei til den lille byen Gioia
del Colle. Her skal hun treffe igjen arkitektektemannen Boyd, som jobber for landeieren Leandro Cardetta, en
bekjent fra Boyds tid i New York. Men da Clare stiger av toget i Gioia, merker hun straks en eim av blod og
frykt i luften.
For bortenfor Cardettas villa er spenningen på bristepunktet. Byens fattige arbeidere søker desperat etter jobb
og mat. Blant dem er Cardettas nevø Ettore, som er for stolt til å be onkelen om hjelp. Møtet mellom Clare og
Ettore blir skjebnesvangert Clare forelsker seg hodestups, og opplever ekte lidenskap for første gang i livet.
Men det elskende paret skjønner fort at de står på hver sin side i en konflikt som snart kan kaste Italia ut i
borgerkrig.
Før sommeren er over, skal blod flyte, hjerter bli knust og avskyelige hemmeligheter om Boyd bli avslørt. Og
Clare skal lære en leksjon for livet på den verst tenkelige måten ...
Det gode liv på Sardinia. God mat og god vin, vakker natur, lange strender, varme netter og mange timer med
sol. Kan man ønske mer? Velkommen på vingårdsferie i flotte ferieleiligheter i Piemonte, Italia. Vi tilbyr

vakker utsikt, svømmebasseng, vinsmaking og diverse arrangement. Spaturer og spapakker til Krakow, den
historiske byen i Polen Italia har mye å by på, og er et av verdens beste feriemål enten du er ute etter sol og
varme, god mat og vin, kunst og kultur, eller romantiske opplevelser. The 3rd Attempt i gang med ny skive.
Svartmetalbandet er igang med sitt andre album. Dagoba, franskmenn med nytt album. I august er de klare
med sitt syvende album. Cruise – en ferie full av opplevelser. Cruise er en komfortabel måte å oppleve mye på
– uten å måtte pakke kofferten hver kveld. Med oss kan du reise med alt. Paradisreiser KAN Maldivene! Godt
mellomklasse hotell i Lhaviyani Atoll; anbefales for både familieferie og bryllupsreise. Kontakt oss for tilbud!
Inkludert: • Fly t/r Oslo – Pisa / Milano - Oslo med alle skatter og avgifter • 8 netter i valgt romtype med
frokost på to historiske hotell og et slott Inkludert: • Fly t/r Oslo – Roma med alle skatter og avgifter •
Innkvartering i dobbeltrom til bruk som enkeltrom, 5 netter med frokost En guide til Italias mest fargerike
steder Skal du til Italia? Da er disse stedene verdt å besøke.

