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Det var en gang en jente som hadde en skygge ...
Tredje og siste del i den fantastiske Snøhvit-trilogien -- en finsk braksuksess!
Det er like før jul, og dramaklassen skal sette opp en ny tolkning av eventyret om Snøhvit. Lumikki Andersson
har fått æren av å spille hovedrollen. Hun har også fått en kjæreste, en hyggelig gutt som spiller den mannlige
helten i stykket. Alt er nesten for godt til å være sant.
Noen dager før premieren begynner Lumikki å motta anonyme meldinger fra en fanatisk beundrer som truer
med å gjøre premieren til et blodbad. Mens Lumikki forsøker å finne ut hvem personen bak de anonyme
meldingene er, konfronteres hun med mørke hemmeligheter fra sin egen fortid. På toppen av det hele tar
Liekki, hennes livs store kjærlighet, kontakt etter over ett år.
Snart står premieren står for døra, og tida er i ferd med å renne ut. Lumikki må komme den mystiske
beundreren i forkjøpet, mannen som later til å ha en sjel svart som ibenholt.
SVART SOM IBENHOLT er tredje del i Lumikki-trilogien. Serien har blitt en suksess verden over med
rettigheter solgt til 47 land.

Sterk ungdomsthriller fra finsk stjerne.
(VG)
Fans of Nesbø and Larsson won't be disappointed. (Publisher's Weekly starred review)
The website of TIMAIOS MUSIKK Anne M. Skulderstøtter.
Skulderstøtter av mange forskjellige merker i alle størrelser. Epiphone Les Paul Express elektrisk gitar,
ibenholt. Ideell For yngre spillere. Tilgjengelig for inn-bestilling. Antatt levering til deg: 16 June 2017
SADELEN. Trebiten, av ibenholt, som holder strengene opp fra gripebrettet, og befinner seg liggende på tvers
av gitarhalsen øverst ved overgangen til stemmeskruene. Nordsjö Idé & Design er interiørbutikker i Norge
som selger maling, gulv, tapeter og verktøy av velkjente varemerker som Nordsjö, Borge, Storeys, Gerflor.
Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag
appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Google Foto. Det mest omfattende bildesøket på Internett.

