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BRYLLUP GJØR SEG BEST PÅ BILDER
Australske Bronte reiser til London for å være med i bryllupet til en venninne. Her treffer hun Alex, som hun
deler en fantastisk natt med. Neste morgen må de gå hver sin vei – Bronte skal tilbake til Australia, og Alex
har kanskje ikke gjort det helt slutt med eksen.
Halvannet år senere har Bronte fått jobb i London. Når hun hilser på sine nye kollegaer, står plutselig Alex
foran henne. Minnet om natten de hadde sammen vekker følelser hos dem begge. Problemet er bare at nå er
Alex forlovet, og bryllupet hans nærmer seg med stormskritt …

«Morsom, vittig og umulig å legge fra seg – chick.lit på sitt beste!» – Closer
«Hun skriver morsom, sommerlig, chick.lit med snert – den perfekte virkelighetsflukt.» Cosmopolitan om
Paige Toon
13 år – Blondebryllup. Nå har dere vært gift i tretten år, og dere begynner å kjenne hverandre godt som
ektefeller. Det er viktig å jobbe i takt med hverandre. Stav hjem for stavsmartn gjennom hundrevis av år, en
fin arena å arrangere de fleste arrangmenter. Pellestova Hotell Hafjell ligger på toppen av Hafjell.
God restaurant og en vinkjeller i verdensklasse! Lauvåsen Fjellstue ligger i Sør Fron kommune på
Gudbrandsdalens vestside, 961 m.o.h. Hytteutleie, selvhushold åpent hele året. Kafeteria Eksempler - sanger.
Her finner du et vers av forskjellige sanger jeg har skrevet til ulike anledninger. Hvis du ønsker å høre verset
sunget, trykker du på lydikonet. Her finner du informasjon om Tines produkter, samt oppskrifter og andre
nyttige tips. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om engel og mer enn 1150
andre emner. Rita og Kjell er glad de valgte Norges mest populære bobil, den rimelige Sunlight T 69. Quality
Straand Hotel, Vrådal, Telemark, Norge. Quality Straand Hotel i Vrådal er et av Telemarks fremste fullservice
hotell. LFH09 fornyer med Adidas og Sport 1 Strandtorget LFH09 har inngått en ny avtale med adidas som
strekker seg frem til 31.12.2021. Vår avtale med adidas strekte seg.

