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Pocketutgave av 6. bok i bokserien bak TV-serien PRETTY LITTLE LIARS.
Rosewood, Pennsylvania er vakkert som et bilde. Blonde, perfekt stripete hårmanker, lyser opp i vintersolen,
og de frosne innsjøene glitrer som Swarovski-krystaller. Men bilder lyver ofte - og det gjør også Rosewoods
fire peneste piker...
Hanna, Aria, Spencer og Emily har løyet siden de ble venner med den nydelige Alison DiLaurentis. Ali fikk
dem til å gjøre grusomme ting - ting de måtte holde hemmelig iårevis. Og selv om Ali ble drept i slutten av
sjuende klasse, var ugjerningene hennes fremdeles levende.
Hannas prosjekt for tiden er å ta uskylden fra Rosewoods unggutter, og en attraktiv femtenåring er første offer.
Aria snoker i kjærestens fortid. Spencer stjeler - fra sin egen familie. Og søte, lille Emily har nok med
abstinensen.
De burde være forsiktige. Jentene trodde de var trygge da Alis morder ble tatt, og As identitet ble avslørt. Men
nå er det en ny A i byen. Og denne gangen kommer det ikke til å bli pent.
Torsdag kveld gikk aller siste episode av Frikjent på TV 2. Dramaserien er med dette over for godt, og det

endte nok ikke helt slik som publikum hadde. Slutt for Silke Forlag. Vi vil benytte anledningen til å takke for
oss. Som mange av dere sikkert vet, opphører Silke å eksistere som eget forlag fra 2016. blomsterfluer >
blomsterfluer. Blomsterfluer - kjerringråd. Svirrer det små svarte fluer i synsfeltet ditt? Sjansene er ganske
store for at dette er blomsterfluer. Bill får besøk av en kvinne fra fortiden. Zende er opprørt over Maya og
Ricks forespørsel, og prøver å overtale Nicole til å ta samme side som ham. Mariaevangeliet. Evangeliet etter
Maria Magdalena. Dessverre kjenner vi ikke de første 6 sidene og side 11-14 av Mariaevangeliet. Kanskje blir
de funnet en gang. Åtte utenlandske kvinner som har blitt gravide med tvillinger etter fertilitetsbehandling i
Danmark, har bedt om å få fjernet et av fostrene i Norge. Lik oss på facebook for å holde deg oppdatert på
MeeTV sine tjenester, TVnyheter, anbefalinger og generell TV-moro. Presten fikk morderen ut av fengsel. Så
giftet han seg med prestens datter, før han drepte de fire barna hennes I dokumentaren «Morderen på den hvite
hesten» forteller Mariann hvorfor hun giftet seg med mannen som er dømt til livstid for trippeldrap. Spor
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