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OMSCHRIJVING

Nell Calder is een vrouw zoals zo velen. Aardig, onopvallend, verlegen, wat te dik. Echtgenote en moeder
van een dochtertje. Een zorgeloze vakantie in Griekenland wordt een nachtmerrie en Nell blijft alleen
achter met de brokstukken van haar leven, dat door een regen van kogels vrijwel is verwoest.De
geheimzinnige Nicholas Tanek ontfermt zich over de zwaargewonde Nell, brengt haar terug naar Amerika,
waar ze in een kliniek voor plastische chirurgie een transformatie ondergaat.De ooit zo onopvallende Nell
verandert in een beeldschone vrouw, die dankzij Tanek bovendien weer een doel in haar leven heeft: wraak
nemen op de man die haar beroofde van alles wat haar dierbaar was...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In de eerste aflevering van het 3e seizoen van Lelijke Eendjes zien we hoe Miranda een buikwandcorrectie
en borstvergroting ondergaat. Daarnaast volgen we Kimberley ...

10 okt. 2018 - Het lelijke jonge eendje. Een sprookje van Hans Christian Andersen. Uit een lelijk ei wordt
een kuiken geboren dat er ook heel anders uitziet. De hele ...

Boek Ducktrail voor een bedrijfsuitje of familieuitje. Reserveer nu uw Eendenrally in de Zaanstreek, het
Groene Hart of op een locatie naar keuze.
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Lees verder...
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