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Den blå lagunen möter Lost Den trettioåriga läraren Anna Emerson är på väg till familjen Callahans
sommarhus på Maldiverna. Bredvid henne på flyget sitter den sextonårige T.J. Callahan, pojken hon ska
undervisa, som nyligen genomgått en lyckosam cancerbehandling. Men semestern tar en oväntad vändning.
Piloten drabbas av hjärtattack och privatplanet kraschar i Indiska Oceanen.
Anna och T.J. överlever men är strandsatta på en öde ö. I det ogästvänliga klimatet tvingas de samarbeta för
att överleva. I takt med att T.J. mognar söker de närhet hos varandra. De inleder en förbjuden kärleksrelation,
väl medvetna om den åldersskillnad som kommer att dömas ut av nära och kära. Och medan känslorna
fördjupas förvandlas veckor till månader och månader till år. Kommer de någonsin att bli räddade? Finns det
hopp för deras kärlek bortom den öde ö där de befinner sig? Översättare: Katarina Jansson
Läs mer >> Lefkas, denna gröna och vackra ö i Grekland. Namnet kommer från Fierdholmarna, holmarna på
fjärden.
Karta över Mallorca. Namnet kommer från Fierdholmarna, holmarna på fjärden. De bästa stränderna och
godaste tavernorna. Boka din semester på Koh Chang, Koh Kood eller Koh Maak Boka bra hotell med oss

Vanuatu, formellt Republiken Vanuatu (engelska: Republic of Vanuatu franska: République de Vanuatu,
bislama: Ripablik blong Vanuatu), före 1980 Nya Hebriderna, är en östat i Melanesien i sydvästra Stilla havet.
Läs mer >> Lefkas, denna gröna och vackra ö i Grekland.
På dessa framträder vikingens vardagsvärld i en bildrikedom som fått forskningen att kalla dem 'forntida
seriemagasin'. Hitta bra Hotell och Resort. Rhodos är ett klassiskt resmål i Grekland, och det är lätt att förstå
varför. Läs mer >> Lefkas, denna gröna och vackra ö i Grekland. På dessa framträder vikingens vardagsvärld
i en bildrikedom som fått forskningen att kalla dem 'forntida seriemagasin'. Ön täcks av doftande pinjeskogar,
oändliga planteringar med silvriga olivträd och stolta gröna citrusträd. Här får du tips på restauranger,
stränder och sevärdheter. Den som befinner sig i Sveriges minsta landskap Öland, har aldrig långt till havet.
På dessa framträder vikingens vardagsvärld i en bildrikedom som fått forskningen att kalla dem 'forntida
seriemagasin'. Här får du tips på var man ska bo och göra på Lefkas. Fjäderholmarna omnämns för första
gången i ett köpedokument från 1381. om oss. Här får du tips på var man ska bo och göra på Lefkas. vÅra
hÄstar.

