Where To Download Hyundai Xg350 Repair Manual

Hyundai Xg350 Repair Manual
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een
carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen
de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de
overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde
cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze
op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor
staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het
overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen.
Het is dus te gek voor woorden dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen
als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden.
Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan
vragen op de jongens te passen...
Korte uitleg, met veel gekleurde tekeningen, van het broeikaseffect. Vanaf ca. 12 jaar.
Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek
voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige
Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler.
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Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal
spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal
hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren
gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord?
Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er
nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één
enkel seizoen de absolute top bereiken.
Persoonlijk verhaal van een Iraanse studente, die als tegenstandster van het
islamitische bewind in de beruchtste gevangenis van het land belandde.
In de novelle De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa (1918) staat de mislukte
liefde centraal. Juffrouw Symforosa, een begijn, woont op het schilderachtige begijnhof
van Lier en wordt verliefd op de tuinier, Martienus. Als zij verneemt dat deze tuinier een
`godgewijd‘ leven en wel als pater wil gaan leiden, is zij diep teleurgesteld. Later in het
verhaal onderneemt zij een bedevaart naar het klooster waar Martienus is. Daar ziet zij
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hoe gelukkig hij is. De Vlaming Felix Timmermans (1886 –1947) was schrijver en
dichter. Hij was autodidact en schreef toneelstukken, romans met een historisch
karakter, novellen, religieus getinte werken, en gedichten. Naast schrijven schilderde
en tekende Timmermans ook. Hij illustreerde zijn eigen boeken. Ook ontwierp hij de
boekbanden van de meeste van zijn boeken. In zijn tijd was hij een van Vlaanderens
meest vertaalde en productieve auteurs. Zijn bekendste werk is zijn roman Pallieter
(1916).
For the first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,”
covers all used vehicles, packing this guide with insider tips to help the consumer make
the safest and cheapest choice possible from cars and trucks of the past 25 years.

Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20102011 shows buyers how to pick the
cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years of production. This
book offers an exposf gas consumption lies, a do-it-yourself service manual, an
archive of service bulletins granting free repairs, and more.
Ze is op de vlucht en rent regelrecht in zijn armen... Als jong meisje werd Jenna
ontvoerd door een groep religieuze fanatici. Haar strenge opvoeding in
gevangenschap en volledige afzondering heeft haar tot een gehoorzame en
verlegen vrouw gemaakt. Tenminste, dat wil ze de leiders van de groep doen
geloven. Eigenlijk wacht ze gewoon het juiste moment af om te ontsnappen...
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Isaac Deveraux is onmiddellijk geïntrigeerd door de mysterieuze en sensuele
vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt doodsbang maar weigert hem te vertellen
waarom. Als hij ontdekt dat er heel machtige en gevaarlijke mensen achter haar
aan zitten, zweert hij haar koste wat kost te beschermen - en héél dicht bij zich te
houden. Want vanaf de allereerste aanraking weet hij één ding zeker: hij wil dat
ze de zijne wordt!
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van
vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een
geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in
op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar
schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf
baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert
ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman,
en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil
verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Een strop voor Bobby was Baantjers eerste roman. Dat het daarmee niet was
afgelopen, bewijzen de talloze avonturen van De Cock. Voor De Cock en een
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strop voor Bobby geldt wat voor alle latere boeken opgaat: sfeer, milieutekening
en de misdaadintrige laten niets te wensen over. Maar het is niet De Cock, die
deze eerste keer het onderzoek leidt. Het is rechercheur Albert Versteegh, die de
gewetenloze souteneur Bobby uiteindelijk de voet dwars zet. Dat dat niet zonder
spanningen en verrassing verloopt, zal de echte Baantjer-lezer geenszins
verbazen. Albert Versteegh zal later terugkeren in De Cock en kogels voor een
bruid. In Een strop voor Bobby komen zoveel lokaties en personen voor die later
bij De Cock zo'n grote rol spelen (bureau Warmoesstraat, dokter Rusteloos), dat
het boek met recht is opgenomen in de De Cock-serie. Trouwens, De Cock is in
dit boek zelf aanwezig, hoewel nog niet zo prominent als later. Een strop voor
Bobby werd opgenomen in het boek Moord tussen de buien door, waarin ook
Wegens sterfgeval gesloten van Eli Asser en Moord en mooie handel van Theo
M. Eerdmans werden opgenomen.'
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het
aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans
om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop
koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische
huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers
hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te
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spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de
burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn
geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het
gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden
Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te
bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een
project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een huis
te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen
beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het
is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te vinden
die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan
worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele
heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je
meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt
overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je
iemand leren kennen die je nooit hebt ontmoet? De warme en meeslepende
roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan.
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Tiffy is 27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is
27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat
voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of
eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is, en de
rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen elkaar
nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge,
stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep van Leons broer niet
wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst had
moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand
weten als je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE IT! Briljant bedacht,
heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en
liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’ The Bookseller
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder
staat een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin.
Inspecteur Phil Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het
spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt,
blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak betrokken is dan hij zou wensen.
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.'
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**** 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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg
een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse
studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een
ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil
vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te
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redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de
locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft
geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race
tegen de klok is begonnen.
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een
olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke, excentrieke baas wordt
opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar
nadat Jenny, de olifant, en Tom aan elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een
hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles
moet zetten om haar niet te verliezen...
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
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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.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze
nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook
niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem
daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan
om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld.
Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel
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indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn
interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel.
Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan
wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad
die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend
dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar
koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse.
Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint
zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn
obsessie.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft
haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war
zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat
hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind
meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het
beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf
Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn
gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot
haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
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aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en
merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie
gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze
haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Naar twaalf thema's gegroepeerde selectie uit de brieven die de auteur in het kader van
zijn Vestdijkbiografie aan diverse mensen zond en de antwoorden daarop.
Presents the latest safety ratings, dealer prices, fuel economy, insurance premiums,
maintenance costs, and tires of new model automobiles.
"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer
loslaat." --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de
bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery
Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt: hij
vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie uit met mysterieuze
puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk
toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante en meest controversiële
rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep is van haar
vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante, sluwe
moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere,
verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn
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volgende moord en ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet
doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe,
ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger
kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch katen-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende
en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen.
OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller
met hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende
nieuwe serie, met een geliefd nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s
zal omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een
meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk
verricht door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn
beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen
en juichen voor hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde
van de laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika
Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als
in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land
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op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de
passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd.
De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het
noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de
calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste
kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek
naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria
van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel
ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in
Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen
wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte
veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd
meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar
de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan
dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar
verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is.
- Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een
gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de
geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van Londen naar New York heeft haar
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een droom baan en een sexy vriend opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht moet ze naar
Hollywood om de meest begeerde acteur van dat moment te interviewen: James Jacobs. Met
haar beste vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend van Rodeo Drive en Malibu Beach.
Maar Angela komt er al snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen bestaat uit glitter,
glamour en zonneschijn. Ze heeft het gevoel dat James Jacobs, ondanks zijn reputatie van
vrouwenverslinder, echt de enige is die niet nep is. Als de paparazzi intieme fotos van haar en
James nemen, is Angela ineens zelf het onderwerp van alle roddels. Kan ze haar baas en
belangrijker nog haar vriend ervan overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze lezen?
Het waaaaaaaaaaaanzinnige succesverhaal gaat verder H A L L O ! Wil je meer weten over de
prehistorie? Lees dan nu het meest ONVERANTWOORDE boek OOIT over billosaurussen en
andere prehistorische wezens. Deze geïllustreerde waanzinnige gids leert je alles over - de
grootste - de lelijkste - de stinkendste - de mafste & - de smerigste billosaurussen die ooit
leefden.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten
om een nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty en haar
vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en raakt geobsedeerd
door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij
het meest van houdt, zodat hij weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint
hem te achtervolgen.
Al meer dan 20.000 keer gelezen en geluisterd! Deel 3 in de populaire romantische trilogie van
bestsellerauteur Cora Carmack. De delen kunnen los van elkaar gelezen worden. Kelsey
Summers is nogal verwend, maar ook erg eenzaam. Ze weet niet wat ze wil met haar leven,
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dus gaat ze door Europa reizen, op zoek naar avontuur en zichzelf. Daar ontmoet ze de
knappe, mysterieuze Jackson Hunt. Ze blijven elkaar maar tegenkomen en spreken af om een
tijdje samen te reizen. Ze voelt zich enorm aangetrokken tot Jackson. Elke dag die ze samen
doorbrengen in romantische Italiaanse dorpjes valt ze harder voor hem. Maar hoeveel weet ze
eigenlijk van Jackson? Het lijkt erop dat hij heel wat te verbergen heeft... Finding itis het derde
deel van een zeer succesvolle trilogie. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. De andere delen
heten Losing it en Faking it.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
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