De boot gemist (Dutch Edition)

Poppy Dunbar ontmoet op haar
vrijgezellenavond de man van haar
dromen, maar heeft ze daarom ook De
Boot Gemist...Als Poppy Dunbar op haar
vrijgezellenavond de knappe Tom ontmoet,
weet ze dat ze maar beter niet met Rob kan
trouwen. Bij Tom heeft ze namelijk het
gevoel dat ze hem al haar hele leven kent,
ook al heeft ze hem pas een keer
ontmoet.Poppy besluit een nieuw leven te
gaan leiden in Londen, waar ze intrekt bij
de aantrekkelijke kunstenaar Caspar
French.Maar hoe aantrekkelijk ook, Poppy
heeft geen oog voor Caspar.Zij denkt nog
steeds aan Tom en of hun ontmoeting
voorbestemd was...
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