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De koudste kus
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet
helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt van
trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar
uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet
langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze
inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle
gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in
aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet haar
ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem ervan kunnen
overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische
romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘De
tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.

Aardrijkskunde van Nederland
Een schone zaak
Page 1/2

Download File PDF Full Version Trane Baystat 150a
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk gevonden. In een wegrestaurant
onderweg naar Reno, waar ze in het geheim willen trouwen, biedt een zieke man hun
vijfhonderd dollar voor een lift. Ze stemmen toe, maar na uren in een steeds
heviger sneeuwstorm wordt verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten
motel, waar ze tot hun afgrijzen ontdekken dat hun passagier is overleden.De
verwarring is compleet wanneer blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen
dollar bij zich draagt. Wat te doen? Nate en Sara willen best oprecht en eerlijk
zijn, maar de verleiding om het geld te houden is gewoon te groot. Door die
beslissing belanden ze al snel in een rampzalige draaikolk van geweld, hebzucht en
verraad.
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