Nora Roberts 10-in-1-bundel 2 (Dutch Edition)

Nora Roberts is een van de meest gelezen
auteurs ter wereld. Haar ruim 200 titels
verkochten al meer dan 500 miljoen
exemplaren. Een groot aantal kwam zelfs
meteen op nummer 1 van deNew York
Times-bestsellerlijst. Nora Roberts woont
met haar man in Boonsboro, Maryland.In
deze bundel zijn de volgende titels
opgenomen:1.Een nieuw beginReece weet
zeker dat ze getuige is geweest van een
moord. Maar waar is het lichaam, en
waarom wil niemand haar geloven?2.Het
heetst van de dagPhoebe is de beste
politieonderhandelaar van het team, tot
iemand
haar
privAwereld
binnendringt.3.EerbetoonCilla staat op het
punt het raadsel van haar omaas veel te
vroege dood op te lossen, maar iemand wil
voorkomen
dat
ze
de
waarheid
ontdekt.4.VastberadenJaren geleden sloeg
een moordenaar toe in de Black Hills.
Sindsdien houdt hij de twee kinderen die
het lichaam vonden in de gaten.5.De
zoektochtFiona begint een nieuw leven op
een eiland, maar kan ze wel ontsnappen
aan
de
moordenaar
van
haar
geliefde?6.VuurdoopEen
brandweerman
komt om in het vuur. Iemand is
vastbesloten Rowan daar de schuld van te
geven.7.De ooggetuigeTwaalf jaar geleden
veranderde het leven van Elizabeth
ingrijpend. Nu probeert ze haar verleden
geheim
te
houden.8.
Het
strandhuisVerdacht van moord, door
iedereen in de steek gelaten... Krijgt Eli een
nieuwe kans?9.De schilderAshton zocht de
getuige van de moord op zijn broer en vond
de liefde van zijn leven. Samen gaan ze op
zoek naar de daders.10. Geliefde
illusieRoxy verliest haar hart aan een
juwelendief, maar zijn geheimen kunnen
alles vernietigen wat haar lief is.
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