Read Book Terug Op Die Ver Paaie

Terug Op Die Ver Paaie
Misha vlug Skotland toe na 'n traumatiese voorval. Toe sy
uiteindelik terugkeer, is daar baie gou twee mans in haar lewe,
een daarvan haar eksverloofde. En 'n plaasaanval verander
haar lewe.
In Soete sonde ondersoek bekende skrywers en nuwe stemme
die tekstuur van sjokolade in al sy heerlike vorme - van
lewensredder tot moordwapen
'n Nuwe lewe wag op hom In 1939 bars die oorlogbom in
Europa. Drie miljoen kinders word uit London ontruim na
veiliger gebiede. Een van hulle is die sesjarige Charles Smith,
op pad na 'n onbekende tante van sy pa in 'n klein dorpie in
Skotland. By aunty Grace wag 'n nuwe lewe op hom. Aan die
anderkant van Europa ruk die Duitse Sesde Leer op teen
Rusland. Tussen die manskappe is die vurige majoor Oswald
von Stein, Hildegard se stiefseun. Voor hulle wag die Russiese
winter, Stalingrad en die krygsgevangenekampe van Siberie. 90
000 word gevange geneem, net sesduisend oorleef. Charles en
Oswald beleef teenoorgestelde kante van die oorlog. Beide
bevind hulself egter op pad na 'n plaas in Afrika waar hul paaie
sal kruis met die van Seretse Khama en Mentje de Vries.
Onvoorspelbare harte
Terug op die ver paaie
Son in die suide
In die kollig
Offerande
Nadat Carla die soveelste paar buitensporige duur
skoene gekoop het, het haar pa genoeg gehad. Hy
verban haar vir een jaar na 'n plaas teen die Weskus
waar sy haar brood op die harde manier moet
verdien. En dit onder Adam se toesig ...
Hector Terbruch vra Zilna om 'n portret van sy
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dogter te skilder. Sy verwag 'n ou man op die
suikerplaas in KwaZulu-Natal, maar Hector is jonk,
begeerlik, oorrompelend, onaantasbaar, en speel
graag kat en muis met haar.
As jy op soek is na 'n nommerpas teks om by die
eisteddfod voor te dra, 'n stuk om vir jou volgende
dramaklas voor te berei, of jou eie prettige
eenmanvertoning of toneelstuk op die planke wil
bring, is hierdie die perfekte boek vir jou! Die
veteraanaktrise Lizz Meiring se nuwe bundel met 33
verhoogtekste is geskik vir die klaskamer,
eisteddfods, dramaklasse en skoolopvoerings.
Liefdestango
University of California Union Catalog of
Monographs Cataloged by the Nine Campuses from
1963 Through 1967: Authors & titles
Basic, Intermediate and Advanced Grammar and
Composition In English-Afrikaans
Man van sy woord
Amper perfek

Die befoeterde grotman wat Katinka by die
nuwe kantoor leer ken, se oe is nou wel
viooltjieblou. Maar 'n grotman verstaan nie
hartstog en teerheid nie. Of verstaan hy dit
juis beter?
Includes Publications received in terms of
Copyright act no. 9 of 1916.
Na jare as broodwinner verruil Elli du Preez
haar korporatiewe beroep vir die van
huishoudster. 'n Man is ook nie weer welkom
in haar lewe nie. Die aantreklike Dewald
Botha maak dit egter
moeilik om mans af te
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sweer.
Speeltekste vir dramaleerders
Wederomliefde
Katinka se grotman
Gelykbreek-liefde & Vlinderveeg
?EK STERF 'N DUISEND MAAL IN AFRIKA?
Na twintig jaar is Lourens terug om sy regmatige plek in sy dogter se
lewe in te neem. Maar wat van Bianca? Kan hy verwag dat sy die
seer van die verlede vergeet en nuut begin?
Leiandra het nie nog 'n Fransman in haar lewe nodig nie. Sy maak
Chaney se seun alleen groot, dankie. Maar toe Jean-Philippe
Beaurain opdaag, herken hy nie net vir Hugo nie, maar moet hulle
saam Frankryk toe.
Caz Colijn wil weet wie haar pa is, maar eers moet sy van die
diamante en so van die Kongolese op haar spoor ontslae raak. Dis
Caz se grootste kwellings tot haar eksman opdaag en haar dogter
verdwyn.
Shelfmark : Bulletin of the National Free Library of Zimbabwe
Ritme van die nag
The Education Gazette of the Province of the Cape of Good Hope
Liefdesweb
Solitaire

Een plus een is 'n heruitgawe van twee van
haar gewildste romanses: Kammaliefde en
Kanniedoodliefde.
As 'n seuntjie het ek aandagtig geluister
na al die romantiese verhale van die
olifantjagters, en van die waagmoed en
dapperheid van die jagters op die spore
van die ivoordraers...( stories soos myne)
met die dood wat telkemale oor jou hare
stryk. In drome het ek myself gesien in
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woude en woestyne, op die spore van die
ivoordraers... agter die alleenloper
buffel aan... gedroom van ongelooflike
avonture. Het ek maar geweet hoe waar al
my drome eendag sou word.
Mia se man dagvaar haar vir 'n egskeiding
en laat haar sonder 'n huis of 'n beroep.
Haar gevoel vir die man wat haar 'n werk
aanbied, is dalk net die desperaatheid van
'n verwerpte vrou.
Na 'n plaas in Afrika
n Man vir altyd
Goue dagbreek
Waar die spoke sing
Een plus een
Includes entries for maps and atlases.
Dane se jeugliefde het agtien jaar gelede net padgegee
nadat haar ma hulle verhouding verbied het. Nou is hy
terug en hy en Dane moet weet wat die beletsel op hulle
liefde dan is.
Veilige hawe: twee van Irma Joubert se gewildste
romanses in een bundel: Vonkpos vir die Hart en 'n
Beskermengel vir Marlene .
Africana Nova
South African national bibliography
Willemien
Veilige hawe (Duet)
The Education Gazette
hierdie omnibus is 'n samestelling van drie van marile cloete se vorige
romanzas, man van min woorde, man met 'n missie en man van sy
woord.man van min woorde:francesca begeer 'n duitse herdershond,
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maar henri van der merwe dink nie sy's 'n geskikte baas nie. sy sal 'n
hond kry, besluit sy, maar sy moet verbete keer dat henri agterkom sy
wil hom ook he. man met 'n missie:hy gaan haar nader trek, syne
maak. suutjies, sonder dat sy dit weet. al is hy 'n haastige man. maar
selfbeheersing, ontdek lukas bezuidenhout, is 'n moeilike ding. en 'n
harder hardekwas as mignon kry jy nie.man van sy woord:na twintig
jaar is lourens terug om sy regmatige plek in sy dogter se lewe in te
neem. maar wat van bianca? kan hy verwag dat sy die seer van die
verlede vergeet en nuut begin?
Willemien is 'n konsentrasiekampkind. Haar bitterheid, selfs haat vir
die Britte kan sy nie onderdruk nie. Aidan Connolly is een van hule.
Hoe onderdruk sy haar liefde vir hom? Hy het haar mense in die
oorlog vermoor.
Dit wil lyk asof Donna se lewe gaan ontspoor na haar traumatiese
egskeiding. Tot sy op die spogwynplaas Minnaarshof beland en begin
oorweeg dat alle mans dalk nie uitbuiters en bedrieers is nie.
Blou diamant vir 'n ysprinses
Jy maak my gelukkig RomanzaLiefde Bundel
Die Fransman
Agter maskers
National Union Catalog

Anabel staan na jare weer voor haar groot en
enigste liefde. Niks het in haar hart verander nie.
Ook nie die &quote;vriendin&quote; wat nog altyd
tussen haar en hom gestaan het nie.
Haar pa het haar geleer: pasop dat jy nie goedkoop
is nie. Soos jou ma. Adolf leer haar vertrou, leer
haar liefhe. Tot die verlede hulle inhaal. En Marlene
weet - dis die einde van haar en Adolf.
Behati draai om en sien 'n man net binne die deur.
Dit is onmoontlik om hom mis te kyk en die geur
van sy naskeermiddel tref haar onmiddellik. Dit is
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asof die volle prentjie haar in 4D oorrompel. 'n
Verraderlike rukbeweging ontsnap uit haar bors.
A Cumulative Author List Representing Library of
Congress Printed Cards and Titles Reported by
Other American Libraries
Terug Op Die Ver Paaie
Soete sonde
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur
Ewebeeld
Liefde het plek gemaak vir haat in Rudolf Dreyer se oe. Hy glo
Catriona was vir sy broers se teregstelling verantwoordelik, al
stel sy haar lewe in gevaar vir die Boere ... en haar liefde vir
hom.
Lanie besef sy is haar wettige man se gevangene en dat sy vorige
twee vroue dit voor hulle dood ook was. Haar man se
afskuwelike plan met haar en die glaskunstenaar wat opdaag,
word ook duidelik.
Eleanor Lindeque is 'n geskeide uitgewer, maar haar droom is
om skrywer te wees. Toe die aantreklike hotelmagnaat Oliver
Montgomery haar vertel dat sy oorlede oupa en Eleanor se
confidant vir haar landgoed in Engeland nagelaat het, besef sy
dat dit die perfekte tyd is om haar drome na te streef. Behalwe
dat die landgoed 'n ou kerk met 'n begraafplaas is waar Oliver
se eie spoke nog wegkruip, hy duidelik nie in haar belangstel
nie, en haar glad nie vertrou nie. Sy het ook 'n paar spoke uit
haar verlede wat sy in die gesig moet staar voordat sy'n
toekoms saam met Oliver kan he. Sy familie maak ook nie die
situasie makliker nie. Sy broer is 'n berugte casanovaen dit lyk
asof sy ma vir Oliver haat. Waarvoor het sy haarself ingelaat?
Lantern
'n Beskermengel vir Malene

hierdie omnibus is 'n samestelling van drie
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van mari roberts se vorige romanzas, dans in
die reen, sprokiesprinses en fasade van die
hart.dans in die reen:na vier jaar kuier lillie
weer by haar tante-hulle op die plaas. nick du
toit is ook daar. haar kleintydse mentor ... die
man wat sy liefhet. hy's onvoorspelbaar,
verwar lillie, en sy weet sy moet
padgee.sprokiesprinses:die stappery in die
outeniqua moet zoe se kop skoonkry. haar
selfbeeld is daarmee heen. om amper met 'n
gay man te trou was erg, maar kian richards
is erger. koelkop kan sy hom nie hanteer
nie.fasade van die hart:sy verfoei hom, weet
hy't voete van klei. van kleintyd af al. maar
beate moet saam met derrick de winter in die
helikopter wild jaag. andersins vermy sy hom,
tot die verpestelike rooi rok haar deeglik
pootjie.
it is an easy tool that teaches the rules of
sentences, noun, verbs, question mark,
adjectives, and adverbs; prepositions,
propositions, and pronoun pronouncements;
punctuation; possessives; and proofreading
skills for all communication. dit is 'n maklike
hulpmiddel wat die reëls van sinne,
naamwoord, werkwoorde, vraagteken,
byvoeglike naamwoorde en bywoorde leer;
voorstellings, voorstellings en
voornaamwoordverklarings; leestekens;
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possessives; en proefleesvaardighede vir alle
kommunikasie
Sianka het skaars op Bosbaai geland, of haar
lewe staan op sy kop. Nie net die familievete
nie, maar veral Hugo Durandt kalwe aan haar
netjies beplande bestaan. Alles wat sy tot
dusver geglo het, tuimel ineen.
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