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I et feriehus ved sjøen sitter tre venninner. Ellis, Julia og Dorie har vært bestevenninner hele livet. De har ulike
grunner for å være der, men med et felles ønske: å tilbringe en bekymringsfri sommer i hverandres selskap.
Det viser seg derimot at de ikke kjenner hverandre så godt som de trodde. Og den svært tiltalende og
sjarmerende utleieren gjør ferien hakket mindre avslappende enn hva venninnene først hadde planlagt ...

En sommer til leie er skrevet av den prisbelønnede og bestselgende forfatteren Mary Kay Andrews og er den
ideelle boken å ha med seg i feriekofferten.
Finn bolig til leie nå. Vi har nå 11 724 annonser innen bolig til leie fra Finn.no, Hybel.no og 13 andre
nettsteder. DETTE ER EN KNALLSUKSESS: Spaniasommer og Finn i 1 år! Via Spaniasommer får du ditt
hus annonsert på spaniasommer.com og finn.no. Pris kroner 1.750.- alt inkludert. På ne.no kan du til enhver
tid søke gjennom 1000 ledige lokaler, enten du trenger nye kontorlokaler, lager, forretningslokaler,
næringsbygg eller annen. Vrådal ligger idyllisk til ved innsjøene Nisser og Vråvatn – en helårs destinasjon

mellom bakker og berg i den vestlige delen av Telemark! Hytter for overnatting i Hardangervidda
nasjonalpark med gode muligheter for reinsdyrjakt, rypejakt og fiske. Til leie.
VAKKER LEILIGHET NÆR SENTRUM AV ALBIR (R-038) Utleier: Costa Blanca Booking utleie Spar
penger på boliglånet! Send kun en søknad og få tilbud fra flere banker. Velg det tilbudet som passer best for
deg.
Sjekk hvor mye du kan spare Vrådal ligger idyllisk til ved innsjøene Nisser og Vråvatn – en helårs
destinasjon mellom bakker og berg i den vestlige delen av Telemark! Skal du reise med Norwegian i sommer?
Da kan du risikere å måtte reise med fremmede flyselskap som du kanskje aldri har hørt om før. Billigere
billeie med Supersaver. Bestill billige leiebil trygt og sikkert over hele verden. Kjenn friheten og opplev landet
du reiser til i en leiebil.

