Ural Motorcycles Workshop Repair Manual 2000
Eventually, you will no question discover a new experience and carrying out by spending more cash. nevertheless when? reach you take on that you require to acquire those all needs taking into consideration having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that
will lead you to understand even more as regards the globe, experience, some places, once history, amusement, and a lot more?
It is your totally own times to discharge duty reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is Ural Motorcycles Workshop Repair Manual 2000 below.

Lichtwerker Sahvanna Arienta 2019-10-08 Lichtwerker van Sahvanna Arienta is een boek voor gevoelige mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke
liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Lichtwerker van Sahvanna Arienta is een boek voor gevoelige mensen die van uit
licht en onvoorwaardelijke liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Sahvanna Arienta laat zien dat gevoeligheid, intuïtie en
empathie ontzettend krachtige instrumenten zijn. Ze geeft aansprekende voorbeelden van andere lichtwerkers en praktische tips hoe je als lichtwerker je
kostbare bezit goed kunt beschermen. Lichtwerkers staan als geen ander open voor anderen en hun sprankeling is wat de wereld nu meer dan ooit nodig
heeft, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Je hebt de bijzondere opdracht om licht en liefde te verspreiden. Je weet diep van binnen dat je hier niet
zomaar op aarde bent. Is het jouw moment om te ontwaken als lichtwerker?
De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons in te staan, iets waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal
kapot. Maar ergens geloofde ik dat Deacon en ik het zouden redden, dat ik het gezin zou kunnen hebben waarvan ik altijd al had gedroomd ... zolang ik daar
maar in bleef geloven.
Business America 1979
The AOPA Pilot 1966
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je niet aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het
maar! Als Harper Devlin door haar man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven, vertrekt ze vlak voor de feestdagen met haar twee dochters
naar haar zus in Silver Springs. Misschien dat ze bij haar familie rustig kan herstellen van haar gebroken hart. Ze vindt echter troost in een heel
onverwachte hoek, namelijk bij de knappe én beruchte Tobias Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt hij een verdriet bij haar dat
hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft uitgezeten voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt
erop dat de mooie Harper zich ook met hem verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar te kussen niet meer weerstaan. Ze zou echter nooit
deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is totaal ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?
Road and Track 1992
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, AUGUST 2003 Causey Enterprises, LLC
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over
om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance
haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland
schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
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 de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
The Illustrated London News 1858
Zomerlicht Zibby Oneal 1986
Vastberaden Nora Roberts 2013-02-13 De elfjarige Cooper Sullivan vindt het maar niks dat hij de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet
doorbrengen. Dat verandert als hij hun buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die niet meisjesachtig is met haar honkbalobsessie. En dat paardrijden blijkt ook
wel mee te vallen. Na deze eerste zomer komt hij elk jaar terug en de vriendschap tussen Cooper en Lil groeit uit tot een overweldigende liefde. Lil heeft
een heel duidelijk beeld van wat ze met haar leven wil: bioloog worden en dieren beschermen. Cooper heeft moeite met het keurslijf waarin hij door zijn
ouders is gepropt, wordt detective in New York en blijft weg uit de bergen waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar later keert hij terug om
voor zijn grootouders te zorgen. Als een wandelaarster dood wordt aangetroffen, moeten Cooper en Lil samenwerken om achter de identiteit van de
moordenaar te komen. Kunnen ze dit doen zonder de net geheelde wonden open te trekken?
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, APRIL 1998 Causey Enterprises, LLC
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, AUGUST 2001 Causey Enterprises, LLC
Popular Mechanics 1964-04 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical
DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
Thomas Register 2004
Road & Track 1990
Haynes General Motors J-Cars Owners Workshop Manuals, No. 766 John Harold Haynes 1988-06
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die
onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt
wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar
tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een
roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, FEBRUARY 2002 Causey Enterprises, LLC
Annie John Jamaica Kincaid (pseud. van Elaine Potter Richardson) 1985 Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat dit niet zonder problemen.
Het Wonderlijke Land van Oz Lyman Frank Baum 2018-10-22 The first ever translation of Baum's famed book 'The Marvelous Land of Oz' in Dutch, and the
second book in a series of translations for all of the original L. Frank Baum Oz books, collected in the series: 'De Kronieken van Oz'. Bewandel de weg met
de gele steentjes en volg Doortje en haar vrienden, zoals de Blikken Man, de Vogelverschrikker, Sjaak Pompoenstaak, Prinses Ozma en vele anderen, op hun
avonturen in het wonderlijke Land van Oz als zij het opnemen tegen gevaarlijke tegenstanders zoals de Boze Heks van het Westen, de oude feeks Mombi en
de Noom Koning. In dit tweede boek, het directe vervolg van 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz', wordt Tip het leven zuur gemaakt door de oude feeks
Mombi. Als Tip samen met Sjaak Pompoenstaak van huis wegloopt belandt hij midden in een machtsovername door het Leger van Opstand van Generaal
Djindjur. Mombi zet de achtervolging in. We ontmoeten een paar oude bekenden van ons zoals de Vogelverschrikker en de Blikken Man, maar we zullen ook
nieuwe vrienden ontmoeten zoals de Wokkelkever en het Zaagpaard. Zal de feeks Mombi in staat zijn Tip weer in haar macht te krijgen? Zal Generaal
Djindjur aan de machtblijven? Je leest het allemaal in deel twee van de Kronieken van Oz. Het wereldberoemde sprookje 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van
Oz' betekende in 1900 de definitieve doorbraak van de Amerikaanse schrijver en journalist Lyman Frank Baum. Het verhaal zou in tientallen verfilmingen en
musicals de hele wereld overgaan. Baum schreef op verzoek van zijn lezers nog zeker 16 vervolgverhalen die allemaal in deze reeks gepoogd opgenomen te
worden, 'Het Wonderlijke Land van Oz' is het eerste van die boeken.
Paperbacks in Print 1968
World Product Casts Predicasts, inc 1995
Who's who in Finance and Business 2008
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel op Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen.
Een seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt een moeilijke zaak toegewezen in
M.W. Cravens Brandoffer – de zenuwslopende prequel op Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen levend te
verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat geen sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de verkoolde
overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective, gekoppeld aan
een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het aantal
slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt
Hilton
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Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe alleenstaande vader Slade Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners van het
stadje dat de bruidsklokken snel zullen luiden. De weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee onstuimige zoontjes moet aanpakken - en laat de mooie
Danielle Wilde nou precies weten hoe ze met zulke boefjes moet omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op haar, en ook Slades hart laat ze niet
onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze zich thuis voelt in het gezinnetje en graag meer dan een verzorger zou willen zijn. Dat Slade heeft gezworen
nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen in Riverton niet al te veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal haar zinnen op een huwelijk heeft
gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, SEPTEMBER 2003 Dominion Enterprises, All Rights Reserved
De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de succesvolle De Killing-serie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De achttienjarige
Paolo Uccello rouwt om het verlies van zijn ouders en probeert te overleven onder het Duitse regime. Als laatst overgebleven familielid is hij de enige die
het weversbedrijf van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl de datum waarop hij zijn laatste opdracht moet inleveren steeds dichterbij komt, realiseert Paolo
zich dat hij die nooit op tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp krijgt. Wanneer het lichaam van een Joodse vrouw wordt gevonden in de haven van Castello en
Paolo zijn afschuw over de moord niet kan onderdrukken, wordt hij benaderd door de plaatselijke priester. Die verzoekt Paolo zijn kelder beschikbaar te
stellen om een voortvluchtige Joodse broer en zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar hij realiseert zich ook dat dit de hulp is
waar hij op hoopte. Al snel blijkt de Venetiaanse politie op zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert wanhopig te voorkomen dat ze worden
gevonden, maar de zus stort zich in het Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan alleen haar eigen leven op het spel... In de pers ‘Een zeer
verdienstelijk boek, sterk genoeg om uit te kijken naar de volgende delen.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘De spanning is bloeddrukverhogend en de
elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer helemaal af.’ ***** Nu.nl ‘Aangrijpend en krachtig. De engel van Venetië roept de spanning en
dreiging van het door de nazi’s bezette Venetië overtuigend op.’ Tess Gerritsen, New York Times-bestsellerauteur
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een prinses. Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar
zeker te wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht nog niet, en jock Hunter lijkt interesse in haar te hebben. Toch wil Sam liever
doorgronden waarom Scott, de cowboy en klusjesman die haar moeder voor de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo aantrekt en dan weer afstoot. Het
grootste raadsel van Robstown is wat hij in zijn smeulende, bruine ogen verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott voor haar in de bres als de zaken
anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er echt geen houden meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt. Maar dat lost het probleem
dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij uiteindelijk zijn hart bij haar uitstort, is de waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen vermoeden. Soms
is het leven nog oneerlijker dan je dacht.
Gorbatsjov William Taubman 2017-09-20 Michael Gorbatsjov bracht de grootste omwenteling in de Russische geschiedenis teweeg sinds de
Oktoberrevolutie van 1917. De gevolgen waren enorm: de Sovjet-Unie viel uiteen, de Berlijnse muur werd neergehaald, het IJzeren Gordijn opgetrokken.
Glasnost. Perestrojka. Even leek de wereld op weg naar blijvende vrede, tot Vladimir Poetin ons teruggebracht naar de realiteit. Dit meesterlijke boek bevat
een reconstructie van deze ingrijpende episode uit de recente geschiedenis. Taubman laat in deze allesomvattende biografie zien hoe een plattelandsjongen
de grafdelver van het Sovjetsysteem werd, waarom het Kremlin Gorbatsjov liet begaan en hoe zijn droom om Rusland te democratisering uiteindelijk
strandde. Taubman put onder meer uit interviews met Gorbatsjov zelf en talloze voor- en tegenstanders van het Kremlin. Gorbatsjov is een meeslepend,
genuanceerd, schrijnend en nietsontzeggend portret van een van de belangrijkste figuren uit de 20eeeuw.
Urban Mass Transportation Abstracts 1982
Lengtegraad Dava Sobel 1996
Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor hun werk… of voor de liefde? Lief en charmant Arts Euan Scott nam aan dat
hij met een man te maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde om de software voor zijn kliniek te regelen. Sam blijkt echter een zeer
aantrekkelijke vrouw te zijn! Hij wil haar graag beter leren kennen, maar zij lijkt meer geïnteresseerd in computers dan in hem. Medisch verbond Tijdens
een vakantie in Rome trekt verpleegkundige Claire op met de aantrekkelijke dokter Dominic Hansford. Met hem flirten staat ze zichzelf niet toe, maar
zolang het vriendschappelijk blijft, is er niets aan de hand en geniet ze van zijn gezelschap. Een aardbeving verandert echter alles… Zo dokter, zo zoon Als
tiener is Quinn vastbesloten arts te worden, het liefst samen met zijn vriendin, Faith. Maar dan wil ze plotseling niets meer met hem te maken hebben, en
heeft hij geen andere keus dan te vertrekken en zijn droom in zijn eentje waar te maken. Als hij jaren later terugkeert, blijkt ze nog steeds iets voor hem te
verbergen... Deze verhalen zijn eerder verschenen.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomen-serie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere
vrouwelijke boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied
De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook
haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas.
Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man.
En dan is er nog het probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en zich bezighouden met zaken die absoluut niet
thuishoren in een vredig -natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke
opgave om haar echt dichtbij te laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’
Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de personages prima
gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer even
met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Cars & Parts 1993
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft
achter. Halverwege de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je
zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor
haar. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal
over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor rabbijn aan talmoedscholen in
Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten over Israël en het
Jodendom.
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 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
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich
afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New York,
beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties. Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel oog
voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper
staan.En dit is Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt
met de adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu
eens een hond van iemand leent... zou hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van relaties weten. Maar terwijl er
langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
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
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