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Alle tiders kjærlighet! Pocketutgave av første bind i populær kjærlighetstrilogi.
Det er ikke enkelt å leve i en familie hvor det er så mange hemmeligheter.Det tenker i hvert fall 16-årige
Gwendolyn ? inntil hun en dag plutseligbefinner seg i London i en annen tid. Da skjønner hun at det er hun
selv som erfamiliens største hemmelighet. Det hun ikke innser, er at man burde unngå åforelske seg når man
er fanget mellom to tidssoner. Det gjør den komplisertekjærligheten enda mer komplisert!
«Rubinrød» er en betagende og gåtefull kombinasjon av kjærlighet, humor ogtidsreiser. Boka er første del i en
trilogi. Den neste «Safirblå», kommervåren 2011, mens den avsluttende «Smaragdgrønn», utgis i norsk
oversettelse i2012.
Kerstin Gier er en av Tysklands bestselgende forfattere både for barn,ungdom og voksne. Flere av bøkene
hennes er filmatisert, og de liggerkontinuerlig på tyske bestselgerlister. Nå tar de verden med storm.
Rødvin Montepulcino d'Abruzzo (Italia) 280,-Dyp rubinrød farge. Elegant og rund smak med fruktig aroma og
hint av roseblader. Cotes-du-Rhone Les Essaims (Fr.) 297,- Cascina Castagna, norsk vingård med i Piemonte,
Italia. Flotte ferieleiligheter med utsikt. Norsk vertskap. Holiday apartments in Piedmont, Italy Beskrivelse

Johannesurt- eller perikumsprit kalles gjerne dronningen blant kryderdrammer. Den er vakker, rubinrød har en
litt bitter fyldig smak, og er i det hele.
Beverly Hills konsollbord med V-ramme. Det er med stolthet vi presenterer vår unike Beverly Hills
interiørserie! De vakreste varer i glass og speil, med "diamanter. BARBERA dyrkes spesielt i Piemonte i
Norditalia. Barbera-vinene er karakterisert ved et høyt syreinnhold, noe som gjør dem klare og friske med en
rubinrød farge. De sunne, søte, blårøde druene struttende av saft og kraft kommer inn fra de stupbratte
skråningene ned mot Douro-elven, innholdet i plastkassene blir. RAL system farger. RAL 9003 Signalhvit.
RAL 9010 Ren hvit. RAL 1015 Lys elfenbenshvit. RAL 1011 Brun beige. RAL 1021 Gul.
RAL2008 Lys rød-oransj. RAL 3003 Rubinrød Elsker du Cevita-juice? Da har du tolv smaker å velge
mellom! På kort tid er Cevita blitt favorittjuicen for dem som er opptatt av smak og kvalitet. Vi nordmenn. Vi bruker ikke k-ordet her, informerer Ragnhild Slettner utenfor en matbod der det skjæres strimler av et
gigantisk roterende kyllingspyd. - Hvilket ord. Grupper på over 10 personer: må bestille en felles meny fra vår
gruppemeny (f.eks. 1 felles forrett, 1 hovedrett med fisk og 1 hovedrett med kjøtt, og 1 felles.

