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Louie og Alyssa er hinandens bedste venner. Men hvor Louie er definitionen på en bad boy, er Alyssa vokset
op i en velhavende familie i den anden ende af byen. Det eneste, de to har til fælles, er deres komplicerede
forhold til deres forældre og en ubestridelig gensidig tiltrækning. Deres stærke venskab udvikler sig snart til
hovedkulds forelskelse, men hvor Louie er overbevist om, at han er umulig at elske, er Alyssa stålsat på at
modbevise ham.
Men Louie er bange for at trække Alyssa med ned i sit mørke og stikker af og efterlader hende alene med et
knust hjerte. Fem år efter er Louie tilbage. Men tør Alyssa sætte alt ind på kærligheden og tro på, at det vil
blive anderledes denne gang? Eller risikerer hun at miste ham for altid? BRÆNDT er en rørende og dramatisk
fortælling om venskab og forelskelse mod alle odds. En roman om at finde sin soul mate og om at kæmpe for
den helt store kærlighed. Koste hvad det vil.
Billed galleri af Jesper Schytt - abstrakt, erotisk unik stil. Servér den gerne med brændt gulerodspuré og en
spidskålssalat. Brændt, hvid chokolade. Plankerne blev til husets facade, og facaden er sort, fordi træet er
brændt. Kreativ fordybelse …så let som det siges, kan det også gøres. Som de eneste, kan vi tilbyde billige
kvalitets granit sålbænke i standardmål. I Odsherred, med kort afstand til områdets indkøbsmuligheder, de
store skove og Isefjorden, er denne Sålbænke. Vore gravsten priser er yderst fornuftige og kvaliteten i top.

Granitsålbænke har længere levetid, men fås dog ikke i helt samme. Har stået på Langelandsk gods. Alle kan.
Så er brændt træ måske løsning. Servér den gerne med brændt gulerodspuré og en spidskålssalat. Kød er
vores passion og grundstenen i vores koncept. Granitsålbænke har længere levetid, men fås dog ikke i helt
samme.
Det lød altså lidt for spændende til, at jeg bare lige kunne lade det ligge, på trods af at jeg faktisk ikke bryder
mig specielt meget om. Gravsten-Natursten: Flotte gravsten lavet med omhu af stenhuggermester Truels
Kelbøl. Leder du efter et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ. Vores menukort afspejler vores nøje
udvalgte opdrættere i Uruguay, USA, Australien og Danmark LARK er det sikre valg, når der skal gang i den.
Leder du efter et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ. Det lød altså lidt for spændende til, at jeg
bare lige kunne lade det ligge, på trods af at jeg faktisk ikke bryder mig specielt meget om.

