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'TIS THE SEASON....
Elke kerstwens kan uitkomen met een
beetje magie…

Als huwelijksplanner van Carrick Park Hotel
stelt Ailsa McCormack zich altijd tot doel
om elk
bruidspaar
perfecte
dag
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with

te be-

zorgen. Soms moet ze daar echter een
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willbetalen;
surely dit
make
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hoge that
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ze

een kerstbruiloft organiseren en dat gaat

the talk of the town.ten
Our
spring collection has a
koste van haar eigen kerst.

Niet dat het Ailsa veel uitmaakt. Er is nu

wide variety of items for you to mix and match!

eenmaal iets bijzonders aan het hotel rond
de feestdagen en ze heeft altijd een bepaalde fascinatie gehad voor de mensen
die er ooit gewoond hebben. Met name
voor het tragische leven van de beeldschone Ella Carrick. Haar opvallende portret
hangt nog steeds bovenaan de trap in het
hotel.

Maar dan zet een ontmoeting in de salon met een lange, knappe man die
haar vreemd bekend voorkomt haar leven volledig op zijn kop. Ailsa’s eenzame kerst wordt plotseling betoverender dan ze ooit had kunnen voorzien...

ISBN 9789492585417 / Prijs

€ 10,- / verschijnt 1 november 2019

160 blz / boekenleggers voor de boekhandel beschikbaar

Hartverwarmende kerstnovelle voor lezers die eerder
genoten van 'Zomer in Carrick Park'!

... TO BE READING
Melissa hecht niet zoveel waarde aan kerst.
Met haar kille, afstandelijke ouders en later
met haar manipulatieve echtgenoot (nu
ex!) Lawrence heeft ze nooit zo’n echte,
heerlijke en warme kerst gevierd. Niets
geen gezellig gedekte tafel waar de hele
familie
aan spring
zit en geniet
van
elkaar
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your
style
with
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vibrantly colorful pieces
thatze
will
surely
make
you
Zelf heeft
ermee
leren
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het

breekt haar hart dat haar zevenjarige zoon

the talk of the town.William
Our spring
collection has a
er ook maar mee heeft moeten

leren omgaan dat kerst ‘niets bijzonders’ is.

wide variety of items for you to mix and match!

Terwijl de meeste jongetjes van zijn leeftijd
reikhalzend uitzien naar de grote dag, kan
William maar moeilijk geloven dat er
daadwerkelijk zoiets bestaat als de
kerstman.
Dan wandelt Daniel McCormick het leven
van Melissa en William binnen en verandert
alles. Met zijn hulp hebben Melissa en Wil-

liam eindelijk de kans om erachter te komen wat de ware kerstgedachte is.
En het kan zelfs maar zo gebeuren, dat al hun wensen eindelijk gaan
uitkomen...

ISBN 9789492507570 / Prijs

€ 15,- / verschijnt 1 november 2019

300 blz / boekenleggers voor de boekhandel beschikbaar

Voor fans van kerstverhalen en Marian Keyes!
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