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OMSCHRIJVING

Vertrouw niemand, zelfs niet je bloedeigen familie... Als Myrthe Nieuwlandt na de dood van haar vader
zijn wijngaard in de Achterhoek erft en bezoek krijgt van haar halfzusje, komt haar leven in één keer op
zijn kop te staan. Veel tijd om erover na te denken krijgt Myrthe niet, zeker niet nu haar contract als docent
geschiedenis afloopt. Ze verruilt daarom haar leven in de stad voor het platteland en trekt zich terug in het
huis van haar jeugd. Een jeugd die gekenmerkt werd door de afwezigheid van haar moeder. Op zekere dag
valt haar oog op een rouwadvertentie waarin staat dat haar moeder is overleden. Myrthe besluit
onuitgenodigd naar de uitvaart te gaan, waar ze voor het eerst kennismaakt met haar halfzusje Eva: een
levensgenieter pur sang. Kort daarop staat Eva die alles heeft wat Myrthe ontbeert: flair, charme en een
vader met geld bij Myrthe op de stoep. Ze ligt in scheiding en zoekt onderdak. Ook wil ze haar halfzusje
dolgraag beter leren kennen. Myrthe voelt zich gevleid door het verzoek. De bescheiden Myrthe wordt al
snel meegesleurd in de overenthousiaste uitspattingen van haar springerige halfzusje. Als Eva met het
voorstel komt samen een Bed & Breakfast te beginnen gooit Myrthe haar aanvankelijke twijfels al snel
overboord en stort ze zich volop in het avontuur. Maar of dat nou verstandig is
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Iedere slaapkamer in de Bed & Breakfast van Landgoed Rijckholt in Zeeland heeft zijn eigen thema en
inspiratie. Bekijk hier de mogelijkheden voor een verblijf.

Willem en Marion hebben een bed & breakfast op een jacht. Als extraatje vaart het stel met hun gasten
door de haven en het centrum van de stad.

Drie stellen logeren allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek onderwerpen ze elkaars Bed &
Breakfast aan een grondig onderzoek.
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Lees verder...
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