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Jill har precis drabbats av missfall när hon hittar sin man i säng med en annan kvinna.
Fullkomligt förkrossad släpper hon allt, lämnar bilen som precis gått sönder, köper en ny och flyr till sin
barndoms stad Sparkle, en liten skidort i Colorado.
Lisa vaknar upp en morgon efter ännu en natt av meningslöst sex, tittar sig i spegeln och inser att hon inte
längre vill behandla sin kropp som ett levande motell. Från och med nu tänker hon vänta på kärleken.
Problemet är bara att kärleken kanske inte kommer från det håll hon räknat med.
Tioåriga Cassie har efter förlusten av sin mamma tappat tron på allt. Hon avskyr sina barnvakter, saknar sin
mamma och letar meddelanden från henne i form av hjärtformade stenar. Hennes pappa, Mike, oroar sig för
henne samtidigt som han själv har tappat fotfästet efter hustruns död.
Under en vinter i Sparkle förändras livet helt för bokens huvudpersoner, när trasiga livsöden får en chans att
läka. Det blir en berättelse full av humor och värme, perfekt för höstens och vinterns långa kvällar.

. slik at du slipper å løpe ut for å handle mer midt i arbeidet. Skal du sparkle glatte eller nye overflater kan det
lønne seg å påføre heftgrunn. Skal du sparkle mellom skjøter av for eksempel gipsplater, finnes det gode
hjelpemidler. Slik gjør du: Ta litt sparkelmasse på en mellomstor sparkel. Biltema Bil, MC, Båt, Fritid, Hjem,
Kontor-Teknik, Bygg, Bilpleie, Verktøy Sparkle gipsvegg. Del.
2291. Produkter. Bredsparkel. Slipebrett Metall m/borrelås. Perfect kort forlengerskaft 75-118 cm. Vis mer.
Våre filmer. Innendørs ; Utendørs; Hvordan sparkle gipsplater i tak.
Tips og råd om hvordan du enkelt sparkler gipsplater i taket. Byggmax tips, Sparkle innevegg. 4:17 Min. Her
får du instruksjoner og tips til sparkling av innevegger av gips.Vi viser hvordan du lykkes med bygget!
Sparkle tapetsert vegg. Del. 2290. Produkter. Bredsparkel. Slipebrett Metall m/borrelås. Sparkelpåfører 75mm.
Pensel Oval. Våre filmer. Innendørs ; Utendørs. Jordan viser deg hvordan du sparkler gipsplater. Savner du en
instruksjonsvideo eller ønsker du å vise din egen? På vår Facebook-side kan du tipse oss om ditt. Skal du
sparkle en murt vegg, tette hull eller andre litt grovere flater, bruk grovsparkel. Den krymper minimalt, har
høy fyllevne og gode hefteegenskaper. Bruker du gipsplater må du sparkle skjøtene mellom platene. Les også:
Sørg for at du velger riktig maling før du starter malearbeidet hjemme. Før sparkling.

