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heb je Charlotte de Monchy , Een sabbatical op Bali pakt
voor workaholic Bobbie heel anders uit dan verwacht
Als Bobbie bij de bedrijfscoach zit en er alleen maar testbeeld
op haar netvlies verschijnt, beseft ze dat ze misschien toch
wel een beetje overwerkt is. Gelukkig heeft haar baas een
klusje voor haar op Bali, het eiland waar haar zus Lauren
woont, met wie ze al negen jaar gebrouilleerd is. Ze hoeft
alleen de uitkoop van een surfschool te regelen, zodat het
bedrijf daar een luxe resort kan bouwen. Daarna heeft ze tijd
zat om de ruzie met Lauren bij te leggen en zichzelf op te
laden op een wit bountystrand.
Op Bali pakt het allemaal heel anders uit dan verwacht. De
eigenaar van de surfschool, ene Samuel, zegt doodleuk niets
voor de verkoop te voelen. En haar zus staat ook niet echt te
springen als Bobbie onverwachts met een enorme koffer op
de veranda van haar restaurant staat. Bobbie is er toch van
overtuigd dat ze beiden zal kunnen ompraten en ze boekt om
te beginnen een paar surflessen bij Samuel. Maar de relaxte levenshouding, het heerlijke klimaat en
de charmes van haar surfleraar missen hun uitwerking niet. Is het misschien zijzelf die het roer
radicaal moet omgooien?
De pers over de boeken van Charlotte de Monchy
‘Het Nederlandse antwoord op al die Engelse feelgood/chicklit-auteurs: de boeken van Charlotte de
Monchy zijn helemaal van nu, lekker geschreven en met herkenbare hoofdpersonen die je
gemakkelijk meeslepen in hun leven.’ Libelle
‘Een heerlijk feelgoodverhaal. De personages zorgen voor een lach op je gezicht en door de Ierse
omgeving ben je even in een andere wereld.’ **** Hebban.nl
‘Een lekker boek om bij weg te dromen. Goed lopend verhaal met snelheid maar toch ook beeldend
geschreven zodat het lijkt alsof je zelf in de cottage verblijft. Gewoon precies goed.’
Boekhandel Boek & Co
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because nee heb je are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your nee heb je so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
nee heb je are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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