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Ingen steder å dra. Ingen steder å gjemme seg
I løpet av ett år har Allie blitt arrestert tre ganger, slått opp med to kjærester og sett familien gå i oppløsning.
Bare ved Cimmeria føler hun seg hjemme.
Men nå lurer farene også innenfor Cimmerias murer. Og i sentrum av det hele står Allies familie. Denne
gangen kan ingen beskytte henne. Ingen andre enn Allie selv.
"Arven" er andre bok i spenningsserien "Night School", som har toppet bestselgerlistene verden over. Serien
er til nå er oversatt til over 20 språk.
Om forfatteren:
C.J. Daugherty har bakgrunn som krimreporter, politisk kommentator og gravejournalist og jobber nå fulltid
som forfatter. Ved siden av bestselgerserien "Night School" har hun også skrevet "The Secret Fire" sammen
med Carina Rozenfeld.
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Velkommen til ARVEN Forlag! Den rene lære: Evangeliet om frelse for syndere i Jesus Kristus alene.
Nyoversatt - ikke popularisert - litteratur av bl.a. To søstre.
En tragisk familiehemmelighet. En slektssaga om fortidens løgner. "Arven" av Katherine Webb - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva. Sølvvarefabrikken har i snart 150 år
hatt sin produksjon midt i Bergen sentrum, og åpner nå for første gang dørene til sitt tradisjonsrike verksted.
Søkeresultater for Arven - Haugenbok.no. Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert! Solveig Slettahjell har en av Norges mest distinkte
stemmer. Etter bestillingsverket Tarpan Seasons (2009) og albumet Antologie (2011) (hvor hun spilte inn.
Arven kan forsølve de fleste strømførende metaller, som sølv, plett, kobber, messing og lignende. Vi har en
stor, moderne forsølvings-avdeling, der alle. Den vellykkede forretningsmannen er død - enkemann og
barnløs.
Slekten samles, arven skal fordeles. Ryktene svirrer om at Landsforeningen mot kreft skal arve. Ansvarlig
redaktør/rådmann: Rune Engehult. Redaktør: Torleif Nordskog. Webmaster: Itum AS Kjøp 'Arven' av Oskar
Braaten fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok 9788203358012

