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Demian Vitanza kommer med sin andre roman. Karakterene han skriver om, er like rotløse som ham selv.
"Sub Rosa" er en roman med to fortellinger som begynner på hver sin ende av boka og møtes på midten.
Bokomslaget er likt på begge sider, men de to fortellingene er svært forskjellige.
Den ene forteller om en mann som nettopp er kommet ut av fengsel. Han har sittet inne for uaktsomt drap på
sin mor. Han leter etter nye muligheter og et nytt liv, men jobbannonsene i avisen minner til forveksling om
dødsannonser.
I den andre historien våkner en mann i en myr, uten å vite hvordan han har kommet dit. Han leter etter veien
tilbake til byen, men alt han finner er et lite gårdstun i et søkk, hvor det bor en gammel dame.
De to fortellingene finner slektskap i den samme hjemløsheten og en pervertert søken etter en morsfigur.
HALSKJEDER. PANDORA halskjeder fremstilt av edelt sterlingsølv, solid 14k gull og innovativ rosa
PANDORA Rose er perfekt for å vise frem dine favorittanheng, eller. Browse PANDORA bracelets featuring
sterling silver, 14k solid gold, leather or even textile to create a custom jewelry piece unique to you.

Følg oss på Facebook. Lynx nettbutikk levert av Digitroll AS. Følg oss Bokklubben Nye Bøker +
velkomstgave. Bokklubben Nye Bøker – Stelton drikke flaske + 3 bøker gratis* Bli medlem i Bokklubben
Nye Bøker. Få 2 bøker + Koffert. Velkommen til vår nettbutikk med et rikholdig utvalg av kabler. Vi sender
daglig pakker over hele landet. Rød er fargen for kjærlighet, lidenskap, frodighet og makt. Det er også fargen
til en av de vakreste edelstenene i verden – rubin. Rubin er fødselsteinen for juli. Bokklubben Energica – Nye
impulser for sjel, kropp og sinn! Interesserer du deg for sjel, kropp og sinn? Da er Energica noe for deg. Det
eneste man forplikter seg. I en skog av flinke flinkiser og unge lovende er det ikke alltid så lett å spotte de ekte
gullkornene.
Men så har du Kaja. Jenta fra Ås som hele Norge er på. Trådløs høyttaler finner du billig hos Power på nett og
i butikk! Se utvalget her! Big Dipper - Din Vinylspesialist - Stort utvalg i ny vinyl

