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Kärlek, systerskap och magi

Mia Devlin vet vad det innebär att älska med hela sitt hjärta – och att bli sviken av sin älskade. För många år
sen blev hon och Sam Logan passionerat förälskade, men han lämnade henne utan någon förklaring och hon
blev ensam kvar med minnena av relationen – fast övertygad om att leva ensam resten av livet.
Flera år senare kommer Sam tillbaka till ön, nu som ägare av dess enda hotell. Han hoppas att de ska hitta
tillbaka till varandra igen och blir förvånad över att Mia är kylig mot honom när han känner att laddningen
mellan dem finns kvar. Arg, sårad och förvirrad vägrar Mia erkänna att hon fortfarande har varma känslor för
Sam, men så småningom behöver hon hans hjälp för att bryta förbannelsen som vilar över ön och övervinna

sin största utmaning någonsin.
Med Huset vid havet avslutar Nora Roberts sin romantrilogi om Ripley, Nell och Mia på den pittoreska ön
Three Sisters Island – en berättelse om kärlek, systerskap och magi.

”Den här trilogin är jag väldigt svag för.”
Simona Ahrnstedt om Three Sisters Island-trilogin

Oddvar & Jytte Varhaug Ægrå, Sør Varhaug 39, 4360 Varhaug, Norge : Tlf. 51 43 03 83 Fax. 51 43 11 86
mail(at)husetvedhavet.no : Fire alternativer.
Klinikken ved havet AS vil i første omgang tilby time til tannbehandling hos tannlege Eliann Jensvoll fra
sommeren 2011. All behandling betales kontant, enten ved bruk av kort eller kontanter. I tillegg ved alle
behandlinger unntatt undersøkelse, kommer det et hygiene, engangsutstyr og. Huset ved havet skal produsere
sin egen energi. For det har huseieren fått 500.000 kroner. Da Christina og Audun giftet seg, ble gjestene så
mette at dansingen måtte utsettes. – Opprinnelig hadde jeg denne kongstanken om at all maten som ble servert
i. Juul forlag fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier: Bøker: LENKER:
Lydbøker: Akvarier: Fiskeredskap - produktoversikter DETTE ER EN KNALLSUKSESS: Spaniasommer og
Finn i 1 år! Via Spaniasommer får du ditt hus annonsert på spaniasommer.com og finn.no. Pris kroner 1.
750.- alt inkludert. Se våre ferdighytter og fritidsboliger. Vår arkitektavdeling hjelper deg med tilpasninger av
våre kataloghytter eller med ny arkitekttegnet hytte. Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere
ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Matteus 22:29 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og.
Informasjon om Korfu, strendene, landsbyene, severdigheter, maten, nattelivet og menneskene

