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En ny bok fra forfatteren av Frost i mai, Huset på stranden, Morgengry og God natt, June
Da Emily Wilson var i tjueårene, lå verden for hennes føtter.
Hun hadde skrevet en bestselger, hun var gift med drømmemannen og det var ingenting som tydet på at ikke
lykken skulle vare.
Ti år senere har lykken snudd.
Derfor takker hun ja når grandtanten, Bee, inviterer henne til å tilbringe hele mars måned på Bainbridge
Island. Emily lengter etter å slappe av ved sjøen, samtidig som hun kan drive research til sin nye roman. Men
så finner hun en vakker dagbok fra 1943, og den viser seg etter hvert å inneholde overraskende forbindelser til
hennes eget liv.

Velkommen til krem-dott-no! Mitt navn er Elin Vatnar Nilsen. Jeg er utdannet konditor og har drevet krem.no
siden 1999. Her finner du basisoppskrifter, enkle.
Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle
kunnskapsnivå Etasjekake med fioler er veldig enkel å lage og gjør seg godt på et kakebord. Du kan lage den
til dåp, bursdagsfest, konfirmasjon eller bryllup. Ræva 1000 var å se på Rema 1000 butikken. Var det hærværk
eller er det et reklamestunt for at de skal de ha tilbud på dopapir. En del butikksjefer våknet opp. Det finnes
vel knapt noe bedre enn å la seg oppsluke av varme, oppløftende historier mens solen skinner og humlene
summer i bakgrunnen. Vi i Bestselgerklubben har.
TEKST. Lars-Reidar Huth, Tom Andersson, Jesper Høst, Lars Asbjørn Adskim, Kim Daniel Bergersen, Tom
Amrati-Løvås. FOTO. Tom Andersson, Jeff Flindt, Ulf Mellander. Bli inspirert og få ideer, tips og råd om
hageplanter, blomster, utsettingsplanter og kultivering – alt vi har samlet for at du skal få enda grønnere
fingre.

