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OMSCHRIJVING

De jonge Italiaanse Angelica reist als imker de hele wereld rond. Maar ze voelt zich nergens echt thuis. Ze
heeft moeite haar eenzame jeugd en haar grote verloren liefde te vergeten. Alleen tussen het gezoem van
de bijen en de intense aroma van hun honing is ze zichzelf.Alles verandert op de dag dat Angelica hoort dat
ze het huis en de imkerij erft van Margherita, de vrouw die haar alles geleerd heeft over honing en bijen.
Voor het eerst voelt Angelica zich ergens thuis, in het huis op Sardinië.Maar meerdere mensen azen op het
huis en er is maar één iemand die haar kan beschermen: de mysterieuze Nicola. Lukt het Angelica haar
huis te behouden? En kan Nicola haar wonden helen en Angelica haar ware thuis doen vinden?Met De
bijenkoningin schreef Caboni opnieuw een betoverende, verleidelijke roman vol geuren, sfeer en emoties.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

2.2 de verwachtingen. Ik vind dit een leuk boek omdat ik graag over de liefde lees en dit boek gaat over de
liefde dus vandaar. 2.3 meeleven. Ik kon me het beste ...

Lees „De bijenkoningin" door Cristina Caboni met Rakuten Kobo. Vroeg in de ochtend, kort na
zonsopgang, loopt de Italiaanse Angelica een pad af in Zuid-Frankrijk.

De bijenkoningin. De jonge Italiaanse Angelica reist als imker de hele wereld rond. Maar ze voelt zich
nergens echt thuis. Ze heeft moeite haar eenzame jeugd en haar ...
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