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#1 "NEW YORK TIMES "BESTSELLER NOW A STARZ ORIGINAL SERIES
Unrivaled storytelling. Unforgettable characters. Rich historical detail. These are the hallmarks of Diana
Gabaldon s work. Her "New York Times" bestselling Outlander novels have earned the praise of critics and
captured the hearts of millions of fans. Here is the story that started it all, introducing two remarkable
characters, Claire Beauchamp Randall and Jamie Fraser, in a spellbinding novel of passion and history that
combines exhilarating adventure with a love story for the ages.
OUTLANDER
Scottish Highlands, 1945. Claire Randall, a former British combat nurse, is just back from the war and
reunited with her husband on a second honeymoon when she walks through a standing stone in one of the
ancient circles that dot the British Isles. Suddenly she is a Sassenach an outlander in a Scotland torn by war
and raiding clans in the year of Our Lord .
. . 1743.
Claire is catapulted into the intrigues of a world that threatens her life, and may shatter her heart. Marooned

amid danger, passion, and violence, Claire learns her only chance of safety lies in Jamie Fraser, a gallant
young Scots warrior. What begins in compulsion becomes urgent need, and Claire finds herself torn between
two very different men, in two irreconcilable lives.
Mitsubishi Outlander er en romslig SUV og god familiebil med stort bagasjerom. Kan leveres med 4WD
(firehjulstrekk), 7 seter eller som varebil. Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid (PHEV) er Norges mest solgte
ladbare hybrid SUV med firehjulstrekk (4WD). Se Outlander og alle TV-serier direkte online på Viaplay. Du
kan streame populære serier og hele sesonger med mulighet til å last ned til mobil og nettbrett. Mitsubishi
Outlander PHEV gir en tung og sedat kjøreopplevelse og ruller lyd- og trinnløst av sted. Hele pakka innbyr til
økonomisk og myk kjøring. Tidsreiseeventyret Outlander, basert på Diana Gabaldons populære bokserie,
kommer endelig tilbake på TV-skjermen denne uken. Der forrige sesong foregikk. Vi synes ikke nye
Mitsubishi Outlander ser like bra ut som forgjengeren utvendig, men den er blitt en god del bedre på andre
måter - blant annet er. Den populære familie-SUVen Mitsubishi Outlander har nå kommet som oppladbar
hybrid. Vi har testet nyheten og latt oss imponere. Den forrige generasjonen Mitsubishi Outlander var en av
Norges aller mest solgte større SUV-er. Den nye er billigere og bedre.
Hovedterningen er ikke et. Outlander leverer den høye ytelsen du forlanger av en robust SUV, inkludert
kraftig akselerasjon og responsive kjøreegenskaper.
Uansett hvor ferden går, vil du. Takket være Mitsubishi sin 4WD-teknologi vil Outlander PHEV håndtere de
mest utfordrende veiene med en unik trygghet, stabilitet og presisjon.

