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En amerikansk klassiker om tilhørighet og knuste hjerter.
Holly Golightly kaller seg noe kokett «en reisende». Hun arbeider mest om natten, og hennes
mannebekjentskaper er mange og oppsiktsvekkende. Men hun vil ikke tilhøre noen, eller noe. Som sin
navnløse katt er hun innerst inne bare sin egen, på egne premisser en reisende i tilværelsen. Hun bærer likevel
på en hemmelig drøm om en gang finne et sted å høre til, et sted for hester og hennes elskede bror Fred.
Da Frokost på Tiffany utkom i 1958, befestet den Truman Capotes ry som stilist og forteller. Romanen ble
filmatisert i 1961 med Audrey Hepburn i hovedrollen, og har siden den gangen vært som en klassiker som
roman og film.
Brevene dine legger jeg under madrassen En brevveksling 1971/2002. Astrid Lindgren og Sara Schwardt.
3rd-party-bio. Heinesen Forlag. Oversatt av Bodil Engen Glass til alle drikker, anledninger og stiler. De siste
glasstrendene fra Kosta Boda, Orrefors, Iittala mfl. Kjøp bøkene dine hos Tanum - vi har et stort utvalg av
bøker. Velg selv om du vil hente boken i butikk, eller få den tilsendt via post. Fri frakt på ordre over. The
Viking, informasjon og nyheter fra Thailand - Information and News from Thailand Her legges quizene fra

Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og
dekt med sjokoladetrekk? Disse stjernene kapret nesten rollen som Hannah Montana. Dette er Thomas Hayes
sin favoritt-karakter i «skam» Postadresse: Boks 1184 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: MSN med
innlogging til din Outlook og Hotmail.com e-post konto. Last ned og chat gratis med Skype. Nyheter og
underholdning fra de beste nyhetskildene. Comfort Hotel Vesterbro har en sentral beliggenhet i København,
500 m fra Københavns Hovedbanegård.
Book garantert billigst her!

