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De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan
Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn
veroverd, hun koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder
het bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft
grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt
nog altijd van alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van
zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol duistere
magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen uit Limeros.
Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om
op de bouw toe te zien. Ondertussen moet prinses Cleiona van
Auranos hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de
beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie er achter de
dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs
als dat betekent dat ze moet samenwerken met de rebel die
medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk.
Maar er is meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het
nieuwe koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar de hele
wereld te regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De vraag is: door
wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden, maar dan wel
het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van
vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze
voor een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is
Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het
pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale
bestellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. De Rebellen
van de Koning is het vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak
van de Kroonprinses.
Chilton Nissan Altima 2007-10 Repair Manual Tim Imhoﬀ 2011
Total Car Care is the most complete, step-by-step automotive
repair manual you'll ever use. All repair procedures are supported
by detailed speciﬁcations, exploded views, and photographs. From
the simplest repair procedure to the most complex, trust Chilton's
Total Car Care to give you everything you need to do the job. Save
time and money by doing it yourself, with the conﬁdence only a
Chilton Repair Manual can provide.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove
2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super
Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke
dag met volle teugen genieten van veel verse groenten, fruit en
het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,
gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je
de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
combineert met de kracht van gezonde vetten voor meer energie,
een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met
21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de
low carbkeuken een duurzame, ﬂexibele levensstijl te maken. De
70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en
zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Nissan Altima Automotive Repair Manual Jeﬀ Kibler 2005
Traﬃc Tom Vanderbilt 2011-06-14 Waarom gaan auto s in de
andere rijstrook altijd sneller? Waarom belemmeren
verkeerslichten het verkeer? Waarom gebeuren de meeste
ongelukken bij warm en droog weer? Waarom staan mensen in de
ﬁle maar mieren niet? Waar gaan al die mensen toch naartoe?
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Waarom rijden we zoals we rijden? Traﬃc analyseert alledaagse
verkeerssituaties die automobilisten allemaal kennen: de ergernis
over andere automobilisten, de ﬁle, de snelle ﬂirt, toeter- en
inhaalgedrag (van de anderen uiteraard). Traﬃc laat op
fascinerende én komische wijze zien dat ons rijgedrag veel zegt
over ons karakter en dat rijgedrag een uitgelezen mogelijkheid
biedt om de menselijke natuur te onderzoeken. Door dit boek gaan
we anders naar onszelf kijken, en wie weet maakt dat ons betere
automobilisten. Wie Traﬃc heeft gelezen, zit voorgoed op een
andere manier achter het stuur. Download de Engelstalige
voetnoten als PDF.
Lemon-aid Car Guide 2001 Phil Edmonston 2001 A guide to buying
a used car or minivan features information on the strengths and
weaknesses of each model, a safety summary, recalls, warranties,
and service tips.
Chilton's Nissan Chilton Editorial 1998-05 Part of the Chilton's
Total Car Care Repair Manual Series. Oﬀers do-it-yourselfers of all
levels TOTAL maintenance, service and repair information in an
easy-to-use format. These manuals feature exciting graphics,
photos, charts and exploded-view illustrations.
Total Car Care Chilton Book Company 2004-11-01 Professional
technicians count on ChiltonÂ®ï'you can too! Includes coverage of
Eagle Talon/Mitsubishi Eclipse, 1990-98, Mitsubishi Diamante,
1992-00, Mitsubishi Eclipse Spyder, 1997-98, Mitsubishi
Galant/Mitsubishi Mirage, 1990-00, Mitsubishi MightyMax/Mitsubishi Montero/Mitsubishi Pick-Up, 1983-95, Nissan
240SX/Nissan Altima/Nissan Maxima, 1993-98, Nissan
Pathﬁnder/Nissan Pick-Up, 1989-95, Nissan Pulsar, 1983-84,
Nissan Pulsar NX, 1985-90, Nissan Sentra, 1982-96, Plymouth
Laser 1990-94. This new repair manual on CD contain authentic
Chilton service and repair instructions, illustrations, and
speciﬁcations for the vehicles worked on most by Do-It-Yourself
enthusiasts today. Chilton Total Car Care CDs give you the
conﬁdence to service all the following systems of your own
vehicle: ï' General Information & Maintenance ï' Engine
Performance & Tune-Up ï' Engine Mechanical & Overhaul ï'
Emission Controls ï' Fuel System ï' Chassis Electrical ï' Drive Train ï'
Suspension & Steering ï' Brakes ï' Body & Trim ï' Troubleshooting
Additional vehicles, including European models, are available by
visiting the www.ChiltonDIY.com Web site. Standard code,
included with purchase, provides users access to information for
one vehicle.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde
corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we
met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke
boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke
grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De
zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse
schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen
moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek
nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een
wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De
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politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Cafe Babylon / druk 1 Marsha Mehran 2006 Drie uit Iran gevluchte
zussen veroorzaken opschudding in een klein Iers dorp als ze er
een exotisch café beginnen.
Nissan Altima 2007 thru 2012 Max Haynes 2013-10-01 Haynes
manuals are written speciﬁcally for the do-it-yourselfer, yet are
complete enough to be used by professional mechanics. Since
1960 Haynes has produced manuals written from hands-on
experience based on a vehicle teardown with hundreds of photos
and illustrations, making Haynes the world leader in automotive
repair information.
Nissan Altima 1993 Thru 2006 All Models Jeﬀ Kibler 2008
Chilton Asian Service Manual Chilton 2003-12-01 Provides
instruction on repairing 38 models of vehicles of Asian origins
inclusive of the 2000 through 2004 model years.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een
tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk
een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal
van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee:
een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het
overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden
dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en
maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal
van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de
Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
What Your Car Really Costs 2006
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra
woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar
het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze
gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten
onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als
Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers
die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene
klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken?
Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet
meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het
gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele
kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooﬂijk veel humor beschreven door een van Nederlands
meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde
eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door
de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black
Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next,
De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim
schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim
blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een
geheim dat ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg omdat het
iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen,
en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de
waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden
boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe
levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige
boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk
steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je
niet meer los.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een
koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud
Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht
onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen
meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie
nissan-altima-troubleshooting-guide

tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er
wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoﬀer
werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders
aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt
en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden:
vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het
tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een
mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk
en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Chilton's Import Car Repair Manual 1996-00 Chilton
Automotive Books 1999 Contains car identiﬁcation, service
procedures, and speciﬁcations for 1990-1994 import cars.
Koﬃe bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway
maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft ze een degelijke opleiding
en natuurlijk een degelijke man: uit een goed nest en met een
carrièreplan. Wat hem er helaas niet van weerhoudt om na vele
jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de
wereld rond te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren
betekent dit dat ze hun mooie huis moet verkopen, en naar een
beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar ontmoet ze Erin,
haar nieuwe buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch ontstaat
er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het plaatselijke
eetcafé, waar Murphy zijn bittere koﬃe schenkt. Maar ook dit
nieuwe leven vraagt om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste.
Toch begint Lauren zich er meer en meer mee te verzoenen - net
als met de smaak van Murphy's koﬃe!
Nissan 240SX/Altima Repair Manual James R. Marotta 1998
Chilton Nissan Altima Repair Manual 2007 - 2010 Chilton Book
Company 2011-04-15 Total Car Care is the most complete, stepby-step automotive repair manual you'll ever use. All repair
procedures are supported by detailed speciﬁcations, exploded
views, and photographs. From the simplest repair procedure to the
most complex, trust Chilton's Total Car Care to give you
everything you need to do the job. Save time and money by doing
it yourself, with the conﬁdence only a Chilton Repair Manual can
provide.
Lemon-aid Car Guide 2000 Phil Edmonston 2000-02 A guide to
buying a used car or minivan features information on the
strengths and weaknesses of each model, a safety summary,
recalls, warranties, and service tips.
Nissan Altima 2007 thru 2012 Max Haynes 2013-10-01 Haynes
manuals are written speciﬁcally for the do-it-yourselfer, yet are
complete enough to be used by professional mechanics. Since
1960 Haynes has produced manuals written from hands-on
experience based on a vehicle teardown with hundreds of photos
and illustrations, making Haynes the world leader in automotive
repair information.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron
voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael
Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk
leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat
niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroﬀen door haar schoonheid. Helaas
vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij
in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten
door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet
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de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia
Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met
details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde
politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst family die
boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de
vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere
maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn
heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is
maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Nissan Stanza Altima Model U13 Series 1992
Haynes Nissan Altima 1993 Thru 2004 Jeﬀ Kibler 2005 Haynes
oﬀers the best coverage for cars, trucks, vans, SUVs and
motorcycles on the market today. Each manual contains easy to
follow step-by-step instructions linked to hundreds of photographs
and illustrations. Included in every manual: troubleshooting
section to help identify speciﬁc problems; tips that give valuable
short cuts to make the job easier and eliminate the need for
special tools; notes, cautions and warnings for the home
mechanic; color spark plug diagnosis and an easy to use index.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high
school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de
normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden
dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met
elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan
hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische
prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet
er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten
mislukken.
1994 Nissan Stanza Altima Service Manual Inc., Nissan North
America 1993 This is the Oﬃcial Repair Manual that the dealers
and shops use. This is the ﬁnest manual available. It is very
detailed with good diagrams, photos and exploded views. This is a
must for anyone who insists on Genuine OEM quality parts. Topics
Include: Service Manual, General Information, Maintenance,
Engine Mechanical, Engine Lubrication & Cooling Systems, Engine
Control System, Accelerator Control/Fuel and Exhaust Systems,
Clutch, Manual Transaxle, Automatic Transaxle, Transfer, Front
Axle & Front Suspension, Rear Axle & Rear Suspension, Brake
System, Steering System, Restraint System, Body and Trim,
Heater & Air Conditioner, Electrical System and more.
Nissan Altima 1993 thru 2006 John H Haynes 2008-06-30
Haynes oﬀers the best coverage for cars, trucks, vans, SUVs and
motorcycles on the market today. Each manual contains easy to
follow step-by-step instructions linked to hundreds of photographs
and illustrations. Included in every manual: troubleshooting
section to help identify speciﬁc problems; tips that give valuable
short cuts to make the job easier and eliminate the need for
special tools; notes, cautions and warnings for the home
mechanic; color spark plug diagnosis and an easy to use index.
Nissan Altima 2007 thru 2010 John Haynes 2011-04-15 Haynes
manuals are written speciﬁcally for the do-it-yourselfer, yet are
complete enough to be used by professional mechanics. Since
1960 Haynes has produced manuals written from hands-on
experience based on a vehicle teardown with hundreds of photos
and illustrations, making Haynes the world leader in automotive
repair information.
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische
thriller, voor de lezers van Lars Kepler en Jussi Adler-Olsen.
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Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar
een klein politiebureau in het saaie provinciestadje Sandsted.
Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er
een advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj het
onderzoek moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt journaliste
Charlotte Junckersen een anonieme tip: de terroristische aanslag
die een paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht voorkomen
kunnen worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich erover uit
te laten uit angst dat hun levens in gevaar komen. Rechercheur
Signe Kristiansen, Junckers voormalige partner, is wel bereid om
de zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar handen vol aan
enkele privézaken. Als er echter een onthoofd lichaam wordt
aangetroﬀen en er een verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt
Signe zich alsnog vast in het onderzoek. Het was al warm in
Kopenhagen, maar de zomer wordt nog broeieriger… 'Een Scandithriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN Detective en
Thrillergids **** 'De plots van Faber en Pedersen mogen er zijn.
Het duo weet verhaallijnen behendig te vervlechten. (...) Faber en
Pedersen lijken over het gereedschap en de energie te beschikken
voor een ﬁjne reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is nogal een
opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf sterrencategorie is gevallen te evenaren. En toch is dat gelukt!' De
Telegraaf ***** Winnaar van de Krimimessen publiekprijs 2021
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange
autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe werkgever om te
solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe
man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur voor haar
neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd.
Daarna blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten
worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou zijn je hart te
verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
De verre horizon Santa Monteﬁore 2021-03-23 Tegen de wensen
van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het
familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen
logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te vereﬀenen. JP’s zoon Colm
kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft
na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen.
Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante
en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande
romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop
thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ *****
Chicklit.nl ‘Monteﬁore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil
gaan genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt
ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte
verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar
verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien
geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent
en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet
wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie
vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was.
Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn
vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In
plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me had
verkocht.

3/3

Downloaded from gestionandohijos.com on August 12, 2022
by guest

