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show how much they love her. What creative solution did they find to
Eindeloze liefde Sara Craven 2011-06-07 Als Rhianna had geweten dat

express their feelings? You will find out in this illustrated children's book.

Diaz hier zou zijn, was ze nooit teruggekeerd naar Penvarnon House, het

This children's book is part of a collection of short bedtime stories.

landgoed waaraan ze zoveel herinneringen heeft. En hij kijkt net zo

Iedereen houdt van zijn of haar moeder. Het maakt niet uit hoe oud je

afkeurend naar haar als vroeger, toen ze heimelijk verliefd op hem was...

bent. In dit bedtijdverhaal proberen het kleine konijntje Jimmy en zijn

Grimmig staart Diaz Penvarnon naar Rhianna. Hij is rijk en machtig, maar

oudere broers een perfect verjaardagscadeau voor hun moeder te

blijkt even weerloos voor haar charmes als in hun tienertijd. Net als toen

bedenken. Ze willen laten zien hoeveel ze van haar houden. Welke

mag hij nu niet toegeven aan zijn gevoelens. Hij moet iets verzinnen om

creatieve oplossing hebben ze gevonden om hun gevoelens te uiten? Je

het vuur in zijn binnenste te doven!

komt erachter in dit geIllustreerde kinderboek. Dit kinderboek is onderdeel
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van een verzameling korte bedtijdverhalen.

Vergeten kussen Michelle Reid 2011-11-07 Wat doet Sandro hier? En

Diamanten tranen Lynn Raye Harris 2011-09-11 De beroemde diamant El

sinds wanneer is hij haar nieuwe baas? Cassie gelooft haar ogen niet,

Corazon del Diablo was generaties lang van Marcos Navarres' familie, tot

vooral niet als hij ook nog doet alsof hij van de prins geen kwaad weet.

Francesca d'Oro hem kreeg voor haar achttiende verjaardag. Op

Eerst laat hij haar in de steek terwijl ze zwanger is, en nu veinst hij dat hij

geraffineerde wijze wist Marcos het juweel weer in zijn bezit te krijgen,

haar niet herkent! Of is hij haar echt vergeten - en hoeft ze hem dus niet

maar nu wil ze het terug om een vriend te helpen. Marcos zal haar de

te vertellen dat hij vader is? Alessandro herinnert zich de mooie Cassie

steen met alle liefde geven, als ze met hem trouwt - opnieuw. En zo ziet

inderdaad niet; door een auto-ongeluk is hij een deel van zijn geheugen

Francesca zich gedwongen naar Buenos Aires af te reizen met de man

kwijt. Haar aanblik maakt echter gevoelens in hem los die hij niet kan

die zich niet alleen haar diamant heeft toegeëigend, maar ook haar

verklaren, maar ook niet kan negeren...

lichaam én haar hart...

Ik hou van mijn moeder I Love My Mom Shelley Admont 2016-10-21

I Love to Go to Daycare (Dutch English Bilingual Book for Kids) Shelley

Dutch English children's book. Perfect for kids studying English or Dutch

Admont 2021-02-17 Dutch English Bilingual Children's Book. Perfect for

as their second language. Everybody loves their Mom, no matter what

kids studying English or Dutch as their second language. It's Jimmy's first

their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older

day in daycare, but he wants to stay at home. Join Jimmy to find out how

brothers try to find a perfect present for Mom's birthday. They want to

his teddy bear helps him to feel excited.
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