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Första delen i ny efterlängtad trilogi Redan på färjan känner Nell Channing att hon har hittat hem. Den lilla ön
Three Sisters Island har en närmast magisk dragningskraft på henne där den träder fram med sitt vita fyrtorn,
sina pittoreska stugor och dramatiska klippor. Nell faller pladask och när hon lyckas få jobb på det mysiga
caféet i öns bokhandel dröjer det inte länge innan hon bestämmer sig för att slå sig ner i det lilla samhället för
gott. Nell lär snabbt känna öns invånare: den karismatiska Mia som driver bokhandeln och kan allt om
platsens mytomspunna historia, den charmige sheriffen Zack och hans syster, polisen Ripley. Men hur trygg är
Nell egentligen på Three Sisters Island? På flykt undan ett destruktivt förhållande vågar hon inte avslöja sin
verkliga identitet. När onda krafter från det förflutna hotar Nell sätts hennes nyfunna vänner på prov. En
förtrollad ö är den första delen i Nora Roberts romantrilogi Three Sisters Island. En varm berättelse full av
kärlek, systerskap och magi.
Presentask med fyra feel good-noveller: Moyes, Nicholls, Kinsella & Ephron Nora Ephron, Sophie
Kinsella,… 169 kr Lägg i varukorg Köp 'En förtrollad ö' bok nu. Hon är på flykt efter ett destruktivt
förhållande,. Pris: 54 kr. jenjn79 said: I love this book.

Vi bevakar litteratur med. Laddas ned direkt. Pocket, 2015. Köp En förtrollad jul av Siri Spont på
how-to-open. info Boken har 6 st läsarrecensioner. Köp boken En förtrollad ö av Nora Roberts (ISBN
9789100152376) hos Adlibris. Pris: 59 kr. En förtrollad romans. Den lilla ön Three Sisters Island har en
närmast magisk dragningskraft på henne där den träder. com. Pressbilder ur boken. 2015, Inbunden. I början
av den första romanen, En förtrollad ö , anländer en ung kvinna, Nell, med färjan. Stockholm.

