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Axel Bull sitter i fengsel og legger siste hånd på et manuskript som vil ryste den norske samfunnseliten i sine
grunnvoller hvis og når det kommer ut. Samtidig har krimdronningen Lisbeth Livaag stukket av til en strand i
Thailand etter at hennes siste bok er blitt grundig slaktet av et samlet kritikerkorps. I løpet av noen
vintermåneder knyttes disse to forfatternes skjebner til bokens øvrige persongalleri - hovedsakelig forleggere,
redaktører og journalister. De fortaper seg alle sammen og på hver sin måte i en fargerik vev av svindel og
selvbedrag, kynisme og kjærlighet, avhengighet og allianser. Du er ikke sann er en underholdende,
språkbevisst og velkomponert roman om mennesker som gjør så godt de kan for å overleve - i hverdagslivet
såvel som i den mektige bokbransjen.
NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du
problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Vi har oppbevaring og oppbevaringsmøbler til ulik bruk.
Alt fra oppbevaring av klær og verktøy til småoppbevaring som penn og papir.
Se utvalget på IKEA.no En sexhistorie setter raskt fantasien i sving, ta en titt nedenfor og les alle våre
pirrende sexhistorier.

Hitra-Frøya arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også Redaktøransvar.
Hitra-Frøya har ikke ansvar for innhold på eksterne. Hæ? Skal man holde igjen orgasmen? Ja, for orgasmer
blir ofte bedre når den har fått bygge seg opp over lang tid. Edging er visst en greie, og nei, vi snakker ikke.
Finn interessant og brukbar informasjon om den gratis CEWE FOTOBOK bestillingssoftware. Få f.eks.
designtips, se online videoer og les anmeldelser. Ringte 28 banker for sitt første lån – nå eier han leiligheter
for 40. mill. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Flue-insektsspray «Masta Kill» Fluemiddel du har
ventet på! Virker også på kakkelakker! Suveren mot stokkmaur * Biologisk insektsdreper. Aalborg byr på
spennende shopping, koselige restauranter og et stort kulturtilbud. Byen ligger kun 40 minutters kjøretur fra
havnen i Hirtshals

