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Kate Morton har gjort stor suksess verden over med sine fortryllende romaner. Tilbake til Riverton, Den
glemte hagen og En svunnen tid har til nå til sammen solgt i godt over 200 000 eksemplarer her i Norge.
Hennes nye bok, Hemmeligheter, innfrir alle forventinger og er proppet med mysterier, hemmeligheter, tyveri,
mord og kjærlighet.
Ny serie: NORSKE HEMMELIGHETER Det smaker så godt at NORSKE HEMMELIGHETER nå har blitt
fast serie i tegneserien LUNCH! Ikke bare er LU. Br. krimserie. Levningene av en mann blir funnet gjemt i en
koffert i en av Londons elver. Politietterforskerne Cassie Stuart og Sunny Khan står overfor en. Bienes liv. I
en bikube er det opp til 50-60 000 bier om sommeren. Et bisamfunn består av en dronning, noen hundre
hannbier (droner) og mange tusen arbeidsbier. Roger Aase avslører hva han opplevde i losjens mest lukkede
rom. DEN MASSIVE EIKEDØREN smeller igjen og låses fra utsiden. Så blir det helt stille. Her er stylistenes
tips til hvordan du lager en perfekt utstillingshylle på badet. Vet du hva alle tastene på tastaturet gjør? Her får
du svaret – også de mystiske tastene som aldri brukes. Du får også tips om hvordan du kan skrive tegn som.
Hvor innbydende og sommerlig er ikke en stor skål ferske, gule sitroner selv midt på vinteren? Duften av
sitron piffer deg også opp mentalt. Utgravningen Gokstadskipet ble gravd ut sommeren 1880 på gården

Gokstad i Sandefjord kommune. Gravhaugen skipet lå i var 43-50 m diameter, ca 5 meter høy og.
Søk på reise, fly, flypriser, billettpriser, flybilletter, book hotell, se guider og anbefalinger til steder rundt hele
verden. Se 360 panorama bilder av ditt. I avtrykkene i snøen finner du dyrenes hemmeligheter. Å tolke
dyrespor er en kunst, og noen er bedre kunstnere enn andre.

