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OMSCHRIJVING

Santa Montefiore brengt je in vervoering op exotische plekken vol liefde en hartstocht. Meeslepend vertelt
ze over de zoektocht van haar personages naar geluk en liefde. Leah laat zich schilderen door een
verleidelijke kunstenaarAmy vindt een onverwachte vakantieliefde op de Bahama’s; Rose wordt
geconfronteerd met een oude vlam; Jane valt voor de charmes van een exotische schelpenverkoper; Clara
wordt betoverd door dokter Montague en Lara krijgt een speciaal cadeau van de Argentijnse Rafael.Een
klein avontuur is een juweeltje boordevol exclusieve verhalen en brengt je gegarandeerd in zomerse
stemming. Lees ook alvast het eerste hoofdstuk van Santa’s nieuwe roman Fairfield Park.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Nee, niet shoppen voor hippe kleren, mooie schoenen, iPhone-gadgets of Fisher Price speelgoed. Helaas,
A-merken zijn in Addis bijna niet te krijgen. Shoppen is hier ...

Een klein avontuur: Amy?s beste vriendin gaat trouwen op een exotisch eiland. Voor het eerst gaat ze
alleen op reis, maar door een orkaan belandt ze op een k...

Klein Avontuur Rood heeft een mooie dieprode kleur met in de neus indrukken van rode bessen,
chocolade, vanille en mokka. De smaak van de Klein Avontuur is rond en ...



3

EEN KLEIN AVONTUUR

Lees verder...
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