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Fem stjerner*****"Bogen er velskrevet, det flyder godt og frit og sproget er levende og let."...Knud R. Saxo...
**** fire af fem stjerner... “Det er spændende læsning, Musling, ebogslæser, Plusbog... ****fire stjerner...
“Det du ikke siger, er en rigtig god bog der hurtigt fanger…... Faktisk er det en meget tankevækkende
handling og den sætter virkelig trumf på at kærlighed gør blind…. Jeg vil anbefale andre at læse den, helt
klart…. ," Benedikte, ebogslæser, Plusbog. ****af fem stjerner. “Det du ikke siger er en fantastisk bog om,
hvor ondt kærlighed kan gøre. Hvor blind man kan blive, når man måske vil kærligheden for meget, og om
hvor svært det er at indse, at det måske slet ikke er kærlighed.
For mig er bogen en perfekt beskrivelse af at leve med en psykopat. En levemand, der har travlt med at
opretholde facaden udadtil, og når denne facade skal holdes, skal der nogen gange "kærlighed" til, for at
kvinden vil være med i dette spil. Desværre bliver disse kvinder ofte forblændet af denne kærlighed og ser for
sent, at det hele er et spil for galleriet. Mona, Plusbog. Tre stjerner***“Hele spændingen mellem dem og hvad
der mon kommer til yderligere at ske imellem dem, fanger utrolig meget. ……En meget uventet slutning. ….
selve romancen, den måde de mødes og hurtigt skaber en mystisk og erotisk romance på, minder MEGET om
Fifty Shades Of Grey. Det kunne jeg godt lide! Frk. Mia, Plusbog….. Få en gratis læseprøve på
www.lisaspell.com eller her. Debutromanen kort fortalt: Tom har styr på det hele - penge, villa og vovse.
Måske er det lykken? Lisa har også styr på sine drømme. Tom tilbyder det lækre liv i overhalingsbanen. Er
hans ide om lykke i tråd med hendes drømme? To mennesker fra vidt forskellige miljøer mødes på livets

highway og forgrener deres skæbner ind i hinanden. Men skal Lisa springe ud i det? Og kan Tom holde sine
løfter? Lisa Spell kæmper med stærke udfordringer efter at være kommet hjem fra et mislykket
udlandsophold. Angsttanker forstyrrer hendes kunstneriske liv og forringer hendes tro på egne talenter. Da
hypnosebånd ikke virker mod angsten, begynder den spirende sangskriver at date på nettet. I et desperat forsøg
på at finde meningen med livet, flirter hun med tanken om at flytte til Jylland, hvor hendes fjerne far bor. Hun
finder trygheden i mødet med den kontante forretningsmand Mr. Biz. Han tror på hendes evner og er klar til
kærligheden. Med ét befinder hun sig som blindt offer i en familiekrig i en provinsby, hvor Lisas værdier og
drømme om familieliv bliver sat på prøve. På den anden side af kloden på de amerikanske landeveje venter
stilheden og en besættende passion, der driver hende til det yderste. På trods af alt det svære omkring Mr.
Biz lærer hun at finde en mening i krigen. Lisa får andre gaver, end hun forventer. En sand læremester giver
nemlig ikke det, eleven ønsker. Mr. Biz har til gengæld lovet hende, at hun får en anderledes oplevelse den
sommer. Bogen, der er forfatterens debut, er en psykologisk roman med karakter af thriller. En fortælling om
menneskers lyst til at leve og kæmpe og om evnen til at se gaverne på livets mellemstationer og turde gribe
nuet. E-bog i to dele: DET DU ikke SIGER. Få en læseprøve på http://www.lisaspell.com
Det er ikke det du siger Chords by Sanne Salomonsen Learn to play guitar by chord and tabs and use our crd
diagrams, transpose the key and more. Det siger andre: “Der var masser af personlig eftertanke til ændret
adfærd. Jeg var specielt glad for IVK – de 4 trin. 18-3-2018 · Det somaliske miljø i Danmark er ved at falde
fra hinanden, så nu skal somalierne lytte til kritikken, skriver den 35-årige tolk Sofie Jama, der for 20.
Det mener Hans-Jørgen Bruno Hansen, der er direktør i sin egen virksomhed, HJ Bruno Hansen, der laver
specialprojekter i byggeribranchen. Meget bedre end vi nogensinde havde forestillet os. Jeg tror at du har fat i
noget rigtigt. Det siger andre: “Der var masser af personlig eftertanke til ændret adfærd. Sandi Larsen mener,
det er forkert, når et børneprogram opfordrer børn til ikke at spise grøntsager - men i stedet spise slik. Herbert
Pundik Moskva må vælge side i israelsk-iransk konflikt Moskva er ikke interesseret i krig mellem Hizbollah
og Israel, da det vil komplicere deres rolle i.
Sandi Larsen mener, det er forkert, når et børneprogram opfordrer børn til ikke at spise grøntsager - men i
stedet spise slik. »Mine børn sluger det råt. Det mener Hans-Jørgen Bruno Hansen, der er direktør i sin egen
virksomhed, HJ Bruno Hansen, der laver specialprojekter i byggeribranchen. Det er ikke det du siger Chords
by Sanne Salomonsen Learn to play guitar by chord and tabs and use our crd diagrams, transpose the key and
more. Herbert Pundik Moskva må vælge side i israelsk-iransk konflikt Moskva er ikke interesseret i krig
mellem Hizbollah og Israel, da det vil komplicere deres rolle i. Men hvor er det dog skræmmende, at Bonnie
ikke sikrer, at de tre børn har en tålelig hverdag i skole etc.
Natron burde kunne købes i kilovis, du drømmer ikke om hvad du kan bruge natron til.
Det siger andre: “Der var masser af personlig eftertanke til ændret adfærd. Virkeligt flot journalistisk
arbejde. Hos QAMPO øger vi kundernes beslutningsintelligens ved at forudsige konsekvensen af deres valg
og ikke. Hvis man kikke på alle mulig forskellige undersøgelser der er gjort indenfor rygning og de skadelige
virkninger det har haft. Glimrende, sjovt og inspirerende, uden at.

