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If you ally dependence such a referred Rc24
Remote Manual ebook that will come up with
the money for you worth, acquire the extremely
best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to comical books,
lots of novels, tale, jokes, and more ﬁctions
collections are as well as launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books
collections Rc24 Remote Manual that we will
unconditionally oﬀer. It is not regarding the costs.
Its about what you need currently. This Rc24
Remote Manual, as one of the most energetic
sellers here will unconditionally be in the course
of the best options to review.

FRANKLIN
SIMONE
Eens
weggekwijnd
(een Riley
Paige
Mysterie—Boe
k #6) Gulf
Professional

Publishing
"Directory of
members"
published as
pt. 2 of Apr.
1954- issue.
In corontaine
Dutch Venture
Publishing
Dus jij wilt een

held zijn?
Miljonair
Adam Drake,
directeur van
zijn eigen
bedrijf, heeft
een pijnlijk
verleden
overwonnen
om zijn game-
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imperium op
te bouwen. Hij
heeft alles in
de hand, en
met de liefde
die hij voelt
voor geek girl
Mia Strong is
het laatste
puzzelstukje
van zijn leven
op zijn plaats
gevallen. Je
prinses
bevindt zich in
een ander
kasteel. Tot
dat
puzzelstukje
plots verdwijnt
omdat Mia
zich zonder
verklaring van
hem afkeert.
Hij weet zeker
dat ze hulp
nodig heeft,
maar te
koppig of
bang is erom
te vragen. En
hoe meer hij
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probeert de
controle terug
te krijgen, hoe
harder ze hem
wegduwt. Dit
probleem kan
hij niet
oplossen door
een paar
regels
programmerin
gscode te
schrijven. Hij
zal diep
moeten
graven en
zichzelf
moeten
blootgeven...
of haar voor
altijd
verliezen.
Eerste hulp bij
liefdesverdriet
Harlequin
Zou je de
liefde van je
leven kunnen
opgeven om
het kind dat
van je
afhankelijk is
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te redden?
Vroeger was ik
net als de
andere
Harkness
ijshockeyspele
rs. Ik maakte
me alleen
zorgen over
de volgende
wedstrijd of
het volgende
feestje. Maar
dat
veranderde
allemaal de
dag dat ik
verantwoordel
ijk werd voor
mijn kleine
zusje. Alleen
door Lucy
verborgen te
houden en me
gedeisd te
houden, zullen
we dit jaar
overleven.
Maar dan
ontmoet ik
Scarlet, die
me ziet als
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meer dan een
steratleet of
een
feestbeest. Ik
val hard voor
haar. Maar
ook zij wordt
gevolgd door
duisternis. Als
haar verleden
aan het licht
komt, zo ook
de vreselijke
waarheid: ik
kan niet
iedereen
redden. Maar
ik zal nooit
stoppen met
proberen.
Faxon ...
Librarians'
Guide to
Serials
Harlequin
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
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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
Onweerstaanb
aar en
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Onuitstaanbaa
rk. 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.
Machinery
Buyers'
Guide
Boekerij
Een heerlijk
feelgoodverha
al van USA
Today
Bestselleraute
ur Sarah
Morgan. Tyler
O’Neils
belangrijkste
voornemen
deze
Kerstmis? Er
een groot
feest van
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maken. Niet
voor zichzelf,
maar voor zijn
dochter, Jess.
Hij heeft
trouwens zelf
ook wat te
vieren, want
Snow Crystal,
het ski-resort
dat hij met
zijn broers
runt, is
volgeboekt
met de
kerstdagen.
Dat betekent
dat Brenna,
zijn beste
vriendin, bij
hem moet
logeren, en hij
mag absoluut
niet laten
merken dat hij
meer dan
alleen
vriendschap
voor haar
voelt. Skiinstructeur
Brenna
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Daniels vindt
dat ze het
prima voor
elkaar heeft.
Ze heeft van
haar hobby
haar werk
gemaakt én ze
kan dagelijks
samenwerken
met Tyler, op
wie ze al jaren
verliefd is.
Niet dat er
ooit iets
gebeurd is...
Ze verwacht
dan ook niet
dat het
problemen zal
opleveren dat
ze een paar
weken een
huis zullen
delen. Dan
gebeurt er iets
wat ze geen
van beiden
hadden
verwacht:
Tyler kust
haar, en nu is
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alles anders...
De verre
horizon E. L.
Todd
De nieuwe
bundel van
Youp! Ooit
vroeg de
hoofdredacteu
r van NRC
Handelsblad
aan een groep
lezers welke
columnist
altijd moest
blijven. Het
antwoord was:
Youp! Daarna
vroeg hij
welke
columnist
onmiddellijk
mocht
vertrekken.
Het antwoord
was weer:
Youp! En liefst
zo snel
mogelijk.
Twee keer
met stip op de
eerste plaats.

Youp zelf
moet daar
hartelijk om
lachen. Hij
vindt het
heerlijk om al
35 jaar
spraakmakend
te zijn.
Iedereen mag
een
uitgesproken
mening over
hem hebben,
graag zelfs.
Het was een
stevig
columnseizoe
n. Een door
een virus
totaal
ontwrichte
maatschappij
in een
wankele
wereld. Bruut
uit balans
door de moord
op George
Floyd.
Iedereen is
ondertussen

5

5

op weg naar
het nieuwe
normaal,
wetende dat
het oude
normaal ook
niet echt
normaal was.
Is het nieuwe
dat dan wel?
Youp denkt
van niet. Of
dat weet hij
wel zeker. Dat
laatste is een
grapje. Hij
weet namelijk
niks zeker.
Net als u en
ik. Is dat zijn
kracht? Of
juist zijn
zwakte?
Scientiﬁc and
Technical
Aerospace
Reports
HarperCollins
'Onweerstaan
baar' van
Rebecca
Yarros is het
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emotionele
vierde deel
van haar
populaire
Flight & Gloryserie.
'Onweerstaan
baar' van
Rebecca
Yarros is het
vierde deel in
de serie 'Flight
& Glory'. Dit
boek heeft
dezelfde
hoofdpersone
n uit het
eerste deel,
'Onverminder
d'. Josh en
Ember hebben
samen veel
doorstaan:
afstand,
verdriet, het
zware militaire
leven. Dat
alles heeft
Ember nooit
echt gewild,
want nadat
haar vader is
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omgekomen
in Afghanistan
heeft zich een
angst in haar
genesteld die
er met geen
stok valt uit te
slaan. Het
laatste wat ze
dan ook wil is
Josh naar
Afghanistan
vertrekken, en
dat is precies
wat er in
'Onweerstaan
baar' gebeurt.
Rebecca
Yarros weet
als vrouw van
een militair als
geen ander
hoe dat is en
beschrijft het
prachtig
invoelend.
Eerder
verschenen in
de Flight &
Glory-serie
'Onverminder
d',
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'Onbereikbaar'
en
'Onverwacht'.
Gast in eigen
huis Fiona
Grace
USA Today
Bestselleraute
ur 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,
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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.
Eens Gepakt
(Een Riley
Paige
Mysterie-Boek #2)
Boekerij
Designed to
help students
understand
the multiple
levels at
which human

populations
respond to
their
surroundings,
this essential
text oﬀers the
most
complete
discussion of
environmental
,
physiological,
behavioral,
and cultural
adaptive
strategies
available.
Among the
unique
features that
make Human
Adaptability
outstanding as
both a
textbook for
students and
a reference
book for
professionals
are a
complete
discussion of
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the
development
of ecological
anthropology
and relevant
research
methods; the
use of an
ecosystem
approach with
emphasis on
arctic, high
altitude, arid
land,
grassland,
tropical rain
forest, and
urban
environments;
an extensive
and updated
bibliography
on ecological
anthropology;
and a
comprehensiv
e glossary of
technical
terms. - There
is enhanced
emphasis
throughout on
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the role of
gender in
human
adaptability
research and
on global
environmental
change as it
aﬀects
particular
ecosystems. Students are
guided to
websites that
provide
access to
relevant
material,
complement
the text's
coverage of
biomes, and
suggest ways
to become
active in
environmental
issues. - The
fourth edition
includes
updated
material on
climate
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change and
environmental
policy. This
book is
essential
reading for
students
undertaking
courses in
environmental
anthropology
and human
ecology.
RSC, Railway
Signaling and
Communicatio
ns Spectrum
Rinkelende
telefoons, felle
lampen,
rumoerige
collega’s én
haar hond
mag niet mee.
Voor Jasmijn
Vink, die
autisme heeft,
is het
dagelijkse
kantoorleven
een ware
beproeving. In
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Zondagsleven
zoekt Jasmijn
uit hoe ze,
ondanks alle
chaos, een
veilige en
overzichtelijke
wereld voor
zichzelf kan
creëren. Hoe
ze haar hoofd
boven water
kan houden –
niet alleen op
kantoor, maar
ook op het
turbulente pad
van de liefde.
Liefde voor
haarzelf, voor
haar hond
Romy, voor de
mensen om
haar heen, en
in het
bijzonder voor
die ene man
die zo zijn
best doet haar
te begrijpen...
Waar
Zondagskind
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ging over
opgroeien met
autisme, gaat
Zondagsleven
over je eigen
weg vinden en
trouw blijven
aan wie je
bent.
Railway
Signaling
and
Communicati
ons SVM
Publishing
‘Voor de
liefhebbers
van Lucinda
Riley is de
trilogie De
vrouwen van
de
Leeuwenhof
een absolute
aanrader.’
Margriet Het
prachtige
Zweedse
landgoed de
Leeuwenhof is
het decor van
de levens van

drie heel
verschillende
vrouwen. Elk
op hun eigen
manier
proberen zij
een weg door
het leven te
vinden, op
zoek naar een
gelukkige
toekomst in
een snel
veranderende
wereld.
Mathilda is
zestien als
haar moeder
in 1931
plotseling
sterft en ze
alleen
achterblijft.
Dan komt de
indrukwekken
de Agneta
Lejongård in
haar leven.
Agneta blijkt
Mathilda’s
voogd te zijn
en ze neemt
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Mathilda mee
naar het
prachtige
landgoed de
Leeuwenhof in
het zuiden van
Zweden.
Mathilda weet
niet dat
Agneta haar
tante is, maar
voordat
Agneta haar
over haar
afkomst kan
vertellen,
wordt Europa
verscheurd
door de
Tweede
Wereldoorlog.
Het leven
zoals iedereen
het kende
verandert
voorgoed. In
de chaos zal
Mathilda haar
lot in eigen
handen
moeten
nemen en
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nieuwe wegen
moeten
bewandelen
op zoek naar
geluk. In de
pers ‘Corina
Bomann is het
Duitse
antwoord op
Lucinda Riley.'
De Telegraaf
‘Deel 1 van de
trilogie De
vrouwen van
de
Leeuwenhof
staat als een
huis. Over
keuzes maken
en je hart
volgen.’
Algemeen
Dagblad over
Agneta’s
erfenis ‘Een
boeiend en
spannend
familieverhaal
.’ Avrobode
IJsstation
Lannoo
Meulenhoﬀ -
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Belgium
Het eerste
boek dat
speciﬁek
ingaat op de
vragen van
singles die al
een lange
relatie achter
de rug hebben
Zowat één op
de drie
mensen leeft
alleen. Een
grote groep
onder hen is
na een
relatiebreuk of
overlijden
plots weer
alleen. Zij zijn
single, maar
hun situatie is
niet te
vergelijken
met jonge
twintigers die
op zoek zijn
naar een
partner. De
nieuwe single
is het eerste
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boek dat
ingaat op hun
speciﬁeke
vragen en
doorbreekt zo
klassieke
clichébeelden
over
alleenstaande
n. Hoe kun je
je leven als
single positief
invullen? Wat
als je behoefte
hebt aan seks
en intimiteit,
maar nog niet
klaar bent
voor een
relatie? En
hoe kun je als
oudere single
op zoek gaan
naar een
nieuwe
partner?
De nieuwe
single (e-boek
- ePubformaat) Fiona
Grace
DOOD EN EEN
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HOND (EEN
LACEY DOYLE
COZY
MYSTERY –
BOEK 2) is het
tweede boek
in een
aantrekkelijke,
nieuwe cozy
mystery-serie
van Fiona
Grace. Lacey
Doyle,
negenendertig
jaar en pas
gescheiden,
heeft een
drastische
verandering in
haar leven
gemaakt: ze
heeft het
snelle leven
van New York
City de rug
toegekeerd en
is in de
schilderachtig
e Engelse
kustplaats
Wilfordshire
neergestreken

. De lente zit
weer in de
lucht. Met het
moordmysteri
e van vorige
maand achter
de rug, een
nieuwe beste
vriend in de
vorm van haar
Engelse
herdershond
en een
ontluikende
relatie met de
banketbakker
aan de
overkant van
de straat, lijkt
het alsof alles
eindelijk op
zijn plek valt.
Lacey is zo
enthousiast
over haar
eerste grote
veiling, vooral
wanneer er
een
waardevol,
mysterieus
voorwerp in
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haar catalogus
terechtkomt.
Het lijkt
allemaal
zonder
problemen te
verlopen,
totdat twee
mysterieuze
bieders van
buiten de stad
aankomen en
een van hen
de dood vindt.
Het kleine
stadje is in rep
en roer, en de
reputatie van
haar bedrijf
staat op het
spel. Kunnen
Lacey en haar
trouwe hond
de misdaad
oplossen en
haar naam in
ere
herstellen?
Boek 3 in de
serie,
MISDAAD IN
HET CAFÉ, is
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ook vooruit te
bestellen!
Human
Adaptability
Harlequin
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
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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
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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
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bent.’ Libelle
Dood en een
hond (een
Lacey Doyle
Cozy Mystery
– Boek 2) A.W.
Bruna
Uitgevers
In het noorden
van New York
worden
vrouwen
vermoord, hun
lichamen
worden op
mysterieuze
wijze in
kettingen
gehangen
aangetroﬀen.
Gezien de
bizarre aard
van de
moorden – en
het gebrek
aan
aanwijzingen –
wordt de FBI
erbij geroepen
en er is maar
één agent tot
wie ze zich

kunnen
wenden:
Special Agent
Riley Paige.
Riley, die nog
van slag is
over haar
laatste zaak,
wil geen
nieuwe klus
aannemen.
Want ze is er
nog steeds
van overtuigd
er dat een
voormalig
seriemoorden
aar rondloopt
die haar
stalkt. Maar ze
weet dat haar
vermogen om
de geest van
een
seriemoorden
aar binnen te
dringen en
haar
obsessieve
karakter nodig
zijn om deze
zaak op te

13

13

lossen. En ze
kan gewoon
niet weigeren;
zelfs niet als
dat haar tot
het uiterste
zal drijven.
Rileys
zoektocht
brengt haar
dieper in de
verwarde
geest van een
moordenaar,
en leidt haar
naar
weeshuizen,
psychiatrische
inrichtingen
en
gevangenisse
n in een
poging om zijn
psychose
helemaal te
doorgronden.
Ze beseft dat
ze het tegen
een ware
psychopaat
opneemt en
ze weet dat hij
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snel weer zal
toeslaan. Maar
haar baan
staat op de
tocht en haar
gezin is het
doelwit... Met
haar
kwetsbare
geest die op
instorten
staat, zou het
allemaal te
veel voor haar
kunnen
worden – en te
laat. Eens
gepakt is een
duistere
psychologisch
e thriller met
een spanning
die je hartslag
omhoog jaagt.
Het is het
tweede boek
in een
aangrijpende
nieuwe serie –
met een
geliefd nieuw
personage –
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die ervoor
zorgt dat je
tot laat in de
nacht blijft
doorlezen.
Boek 3 in de
Riley Paigeserie is
binnenkort
beschikbaar.
The Mix
Blake Pierce
Als je hart
gebroken is,
kom je in een
draaikolk van
emoties
terecht.
Verdriet,
wanhoop,
machtelooshei
d en een
gevoel van
eenzaamheid
wisselen
elkaar in
sneltempo af.
Dit boekje is
een
reddingsboei
in deze barre
tijd. Het
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vertelt zonder
poespas wat
liefdesverdriet
inhoudt en
hoe je er het
beste mee om
kunt gaan.
Hoe lang gaat
het duren?
Beleven
mannen
liefdesverdriet
anders dan
vrouwen? Hoe
kun je je
gebroken hart
zo snel
mogelijk
lijmen? En wat
doe je met je
ex? Omdat
gedeelde
smart halve
smart is,
vertellen
zeven BNers
openhartig
over hun
ervaring met
liefdesverdriet
. Rhijja Jansen
is freelance
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journalist en
schrijft onder
andere voor
de
vrouwenblade
n Yes en
Celebrity.
Nadat ze zelf
geconfronteer
d werd met
een gebroken
hart, besloot
ze een
strohalm te
schrijven waar
vrouwen met
ludduvuduh
zich aan vast
kunnen
klampen.
Mathilda's
geheim
Routledge
Let’s party!
Ellie Marone is
van plan het
beste
bruidsmeisje
ooit te
worden. Het
enige wat ze
daarvoor hoeft

te doen is: de bruid in
een te strakke
jurk te hijsen de
champagne te
ontkurken en, o ja, NIET
in bed te
belanden met
de getuige
van de
bruidegom
Hoe moeilijk
kan het zijn?
Nou, best
moeilijk, want
de getuige
van de
bruidegom is
niemand
minder dan de
supersexy
Ryan Murphy.
Drie jaar
geleden wees
ze zijn
huwelijksaanz
oek af - het
brak haar
hart, maar ze
had geen keus
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- waarna hij
naar LA
vertrok. Nu is
hij terug, en
duidelijk
vastbesloten
om haar
alsnog te
veroveren! Ze
doet enorm
haar best om
hem te
weerstaan een toekomst
voor hen
samen zit er
nog steeds
niet in - maar
door de blik in
zijn ogen
smelt haar
voornemen al
snel als
sneeuw voor
de zon...
Harlequin
Kerstspecial
Boekerij
Air and Gas
Drilling
Manual,
Fourth Edition:
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Applications
for Oil, Gas
and
Geothermal
Fluid Recovery
Wells, and
Specialized
Construction
Boreholes,
and the
History and
Advent of the
Directional
DTH delivers
the
fundamentals
and current
methods
needed for
engineers and
managers
engaged in
drilling
operations.
Packed with
updates, this
reference
discusses the
engineering
modelling and
planning
aspects of
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underbalance
d drilling, the
impacts of
technological
advances in
high angle
and horizontal
drilling, and
the
importance of
new
production
from shale. in
addition, an
in-depth
discussion is
included on
well control
model
planning
considerations
for
completions,
along with
detailed
calculation
examples
using
Mathcad. This
book will
update the
petroleum and
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drilling
engineer with
a muchneeded
reference to
stay on top of
drilling
methods and
new
applications in
today’s
operations.
Provides key
drilling
concepts and
applications,
including
unconventiona
l activity and
directional
well by gas
drilling
Updated with
new
information
and data on
managed
pressure
drilling, foam
drilling, and
aerated ﬂuid
drilling
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Includes
practical
appendices
with Mathcad
equation
solutions
Broadcasting
Blake Pierce
“Een
meesterwerk
van thriller en
mysterie! De
auteur heeft
fantastisch
werk gedaan
bij het
ontwikkelen
van
personages
met een
psychologisch
e kant die zo
goed
beschreven is
dat we voelen
wat ze
denken, hun
angsten
ervaren en
meejuichen
met hun
succes. Het

plot is zeer
pakkend en
gedurende het
hele boek
vermakelijk.
De wendingen
van het
verhaal
houden je
wakker van de
eerste tot de
laatste
pagina.” -Books and
Movie
Reviews,
Roberto
Mattos (over
Eens weg)
EENS
WEGGEKWIJN
D is boek #6
van de
bestselling
Riley Paigemysteriereeks
, die begint
met de #1
bestseller
EENS WEG
(Boek #1)!
Mannen en
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vrouwen
duiken dood
op in de
buitenwijken
van Seattle,
vergiftigd door
een
mysterieuze
chemische
stof. Wanneer
een patroon
wordt ontdekt
en het
duidelijk wordt
dat er een
verdraaide
seriemoorden
aar op jacht is,
zet de FBI hun
beste troef in:
Special Agent
Riley Paige.
Riley wordt
aangespoord
om terug te
keren naar het
heetst van de
strijd, maar
Riley, nog
steeds
opgeschrokke
n door de
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aanvallen op
haar familie, is
terughoudend.
Toch weet
Riley dat ze
geen andere
keuze heeft
naarmate de
lichamen zich
ophopen en
de moorden
onverklaarbaa
rder worden.
De zaak
brengt Riley
diep in de
verontrustend
e wereld van
verpleeghuize
n,
ziekenhuizen,
dwalende
zorgverleners
en
psychotische
patiënten.
Terwijl Riley
dieper in de
geest van de
moordenaar
duikt,
realiseert ze

18

zich dat ze op
jacht is naar
de meest
angstaanjagen
de
moordenaar
van allemaal:
iemand wiens
waanzin geen
diepte kent en die er
misschien
toch gewoon
schokkend
doorsnee
uitziet. Een
hartverscheur
end
spannende,
duistere
psychologisch
e thriller.
EENS
WEGGEKWIJN
D is boek #6
in een
meeslepende
nieuwe serie –
met een
geliefd nieuw
personage –
dat je tot laat
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in de nacht zal
laten
doorlezen.
Boek #7 in de
Riley Paige
serie zal
binnenkort
beschikbaar
zijn.
Als van jou
houden
verkeerd
SVM
Publishing
Extra
spanning van
de
bestverkopen
de
Nederlandse
thrillerauteur
van 2019.
Claudette
heeft haar
hectische
leventje in
Amsterdam
achter zich
gelaten en is
met haar man
een bed and
breakfast

29-11-2022
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begonnen in
Umbrië. Onder
de Italiaanse
zon geeft ze
kookcursussen
aan toeristen
en van het
begin af aan is
het een groot
succes. Het
leven lacht
haar toe,
maar wat
vrijwel
niemand weet
is dat ze niet
vrijwillig uit
Nederland is

vertrokken. Al
meer dan tien
jaar draagt ze
een geheim
met zich mee
en door de
komst van een
jonge
Nederlandse
vrouw en haar
moeder dreigt
het verleden
haar nu in te
halen. Tijdens
een etentje
valt een
naam.
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Claudette
dacht dat ze
voorgoed
afscheid had
genomen,
maar nu blijkt
dat sommige
zaken niet
weggaan. Dat
fouten niet
zomaar
verdwijnen. En
dus zal ze
moeten
terugkeren
naar waar het
ooit allemaal
begon...

