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Efter succén med Stora Ljudboksprisetnominerade Little Bee kommer här Chris Cleave med en ny stark
roman. Guld är den gripande berättelsen om de två vännerna Kate och Zoe som kämpar mot varandra om en
guldmedalj i cykling under OS i London.

Den hängivna och självuppoffrande Kate har kanske en mer naturlig begåvning för sporten men
omständigheterna i hennes liv gör det svårt. Hennes åttaåriga dotter Sophie har haft leukemi och familjen fasar
för ett återfall.
Den intensiva och distanserade Zoes tvångsmässiga vilja att till varje pris vinna har mer än en gång hotat
hennes vänskap med Kate. Kommer hon utnyttja det övertag hon har på grund av Kates privata situation?
Läsaren sitter med hjärtat i halsgropen när Chris Cleave undersöker de val vi gör i våra liv när allt som är
viktigt står på spel.
Guld är skriven av samma författare som Little Bee som är nominerad till Stora ljudbokspriset 2013!
Finn telefonnummer og adresse til firmaer og personer. Søk etter tjenester, produkter, kontaktinformasjon, kart
og veibeskrivelser og gatebilder. Bjørklund smykke- og klokkekjede kan tilby stort utvalg av
forlovelsesringer, klokker, diamantringer, dåpsgaver og bunadsølv både i vår nettbutikk og i våre. Veien Mot
Guld følger norsk innebandy med en smule mer ironi enn folk flest. Gull har alltid spilt en rolle blant
menneskene. Det er sjeldent, tungt, stabilt, lett å bearbeide og finnes som rent metall i naturen.Gull er et
grunnstoff i gruppe. Gullbrev® kjøper gull - trygt, enkelt og med Prisgaranti. Penger for gullet du selger har
du allerede innen 24 timer. Smykker for de stilbevisste og de som ønsker det helt enkelt. Alt om Guld Bingo.
Få en eksklusiv gratis bonus og bli med i trekningen av månedens premie. Les vår test og anmeldelse her.

Norges største nettbutikk for moderne gull og sølvmynter. Rask levering og trygg handel. Gullsmed med
butikker over hele landet og på nett. Se hele utvalget av gull, sølv og diamanter hos Mestergull. NRK Super er
det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med
nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp

