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Divine Evil Nora Roberts
Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo
wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan
Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten
maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden.
De man is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen
om op stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het
fotograferen van de jetset. Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste.
Helaas staan daarbij twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de
fysieke nabijheid van de ander...
Kelsey Byden weet niet beter dan dat haar moeder dood is - tot ze op een dag
een brief van haar krijgt. Ze blijkt jaren in de gevangenis te hebben gezeten en
nu op een stoeterij in Virginia te wonen. Compleet van slag confronteert Kelsey
haar vader met haar ontdekking, waarna ze naar het opgegeven adres vertrekt.
Daar, op Three Willows, maakt ze niet alleen kennis met haar moeder, maar ook
met de wereld van de paardenrennen. Een wereld die haar meteen fascineert. Ze
besluit een tijdje te blijven om een band met haar moeder op te bouwen, iets wat
wonderwel snel lukt. En ook met Gabe, buurman én concurrent van Three
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Willows Farm, kan ze het vanaf de eerste dag goed vinden. Toch gebeuren er
ook dingen die een schaduw werpen over haar verblijf op de stoeterij.
Onverklaarbare ongelukken met jockeys, trainers, paarden. Het lijkt steeds meer
een echo van de gebeurtenissen van twintig jaar geleden, die uiteindelijk tot
gevolg hadden dat haar moeder van moord werd beschuldigd...
Hillary Baxter mag dan van het platteland naar New York zijn verhuisd om het als
fotomodel te gaan maken, in haar hart is ze niet veranderd. Natuurlijk geniet ze
met volle teugen van de opwinding en de glamour die haar werk met zich
meebrengt, maar nog steeds houdt ze het meest van de weidse natuur van thuis.
Tijdschriftenmagnaat Bret Bardoff is gewend aan mooie vrouwen om zich heen,
dus wat heeft Hillary toch dat hem zo diep raakt? Wat het ook is, hij kan het niet
negeren. Duidelijk is alleen wel dat zijn macht en geld dit keer niet voldoende
zullen zijn voor een verovering. Deze jonge vrouw uit Kansas heeft namelijk zo
haar eigen ideeën over wat geluk zou moeten zijn...
De mooie, jonge prinses Adrianne leidt een leven dat velen jaloers zou maken:
ze brengt haar dagen door met liefdadigheid en haar avonden met grandioze
gala's. Wat niemand weet, is dat haar divagedrag schijn is, bedoeld om een
gevaarlijk geheim te verhullen. Als klein meisje ontdekte ze dat achter het
sprookjeshuwelijk van haar ouders een onvoorstelbare wreedheid school. Toen
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stond ze machteloos, maar nu heeft ze een perfect plan om haar vader te laten
boeten. Nachtenlang bereidt ze zich voor om hem de trots van zijn sjeikdom af te
nemen: de Zon en Maan, een onbetaalbaar collier. Haar plan lijkt te slagen, tot
Philip Chamberlain, adviseur van Interpol én voormalig juwelendief, roet in het
eten gooit...
Famed sculptor Clare Kimball has the art world at her feet. But her success can't
help her escape the nightmares that have plagued her since childhood, when her
father died in mysterious circumstances. Clare's tragic history has finally drawn
her back home to Maryland, in search of answers. Little has changed in her
home town of Emmitsboro - except Cameron Rafferty. Once the local bad boy,
he's landed on the right side of the law and is now the town sheriff. With Clare's
return, their bond is growing stronger every day - fuelled by an attraction that's
been simmering for years. But when the town is rocked by a brutal murder, Clare
and Cam will learn that evil can linger anywhere...
Een vrouw keert met gevaar voor eigen leven terug naar het huis dat ze is
ontvlucht... Al sinds ze haar geboortedorp ontvluchtte om de kunstwereld te
bestormen, is beeldhouwer Clare Kimball de meest gevierde kunstenares van
haar generatie. Desondanks wordt ze geplaagd door nachtmerries – en de
herinnering aan haar vaders zelfmoord. Sheriff Cameron Rafferty is al verliefd op
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Clare sinds de middelbare school. Er groeit een band tussen hen die met de dag
sterker wordt. Dan wordt het dorp opgeschrikt door een moord, die duidelijk te
maken heeft met Clares terugkeer. Zal hun liefde de dramatische gebeurtenissen
kunnen overleven?
Sommige geheimen zijn zo duister dat ze nooit aan het licht mogen komen... Nu
Emma McAvoy aan het begin van een nieuw hoofdstuk in haar leven staat en de
man van haar dromen heeft ontmoet, kijkt ze alleen maar naar de toekomst. Tot
het verleden haar begint in te halen en haar terugbrengt naar die ene noodlottige
nacht waarin alles veranderde. Maar niet alles wat Emma denkt te weten over
wat er die nacht is gebeurd lijkt te kloppen. En weet ze eigenlijk wel met wie ze
op het punt staat te trouwen? Ook een gedreven politieagent wordt al jaren
geplaagd door de fatale gebeurtenissen van die ene nacht. Hij wil tot het uiterste
gaan om de onopgeloste zaak af te sluiten. Er is echter ook iemand die er juist
alles voor over heeft om het verleden te laten rusten. Zelfs moord... De pers over
Nora Roberts ‘Veel spannend en romantisch leesplezier.’ Cosmopolitan
‘Amerika’s favoriete auteur.’ The New Yorker ‘Nora Roberts behoort tot de
beste auteurs van romans voor een breed publiek.’ The Washington Post
Alle kinderen en kleinkinderen van Daniel MacGregor krijgen te maken met de
liefdevolle bemoeizucht van hun temperamentvolle stamvader. Hij wil hen
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namelijk net zo gelukkig zien als hij al jaren met zijn Anna is... Kunstenaar Daniel
Campbell MacGregor, D.C., houdt niet van feestjes. Maar wanneer zijn
grootvader hem smeekt Layna een avond mee uit te nemen, kan hij moeilijk
weigeren. Hoewel D.C. en Layna niets van elkaar moeten hebben, wrijft
grootvader al tevreden in zijn handen! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een ebundel met de complete miniserie.
Declan Fitzgerald kan niet geloven dat hij Manet Hall echt heeft gekocht. Het vervallen
landhuis aan de rand van New Orleans is al tijden een obsessie voor hem en hij staat te
springen om met de renovatie te starten. Vastberaden om Manet Hall tot zijn volle glorie te
herstellen werkt Declan dag en nacht aan het huis. Maar de eenzaamheid begint zijn tol te
eisen en Declan begint zich af te vragen of alles wat hij ziet wel werkelijkheid is. Alleen het
gezelschap van de intrigerende Angelina Simone zorgt voor afleiding, maar ook zij blijkt met
het huis verbonden te zijn. Samen proberen ze het eeuwenoude geheim te ontrafelen dat in
het huis verborgen ligt.
Op een bouwplaats in het kleine stadje Woodsboro worden vijfduizend jaar oude menselijke
resten gevonden. De hulp van forensisch archeologe Callie Dunbrook wordt ingeroepen. Zij
ontdekt onder de bouwplaats - tot grote woede van de projectontwikkelaar - de resten van een
oude nederzetting uit de Steentijd. Callie verheugt zich op de opgraving, ook al moet ze
daarvoor samenwerken met haar (aantrekkelijke) ex-man Jake. Maar dan wordt de eigenaar
van de bouwgrond vermoord. Bovendien belt er een succesvolle zakenvrouw op die Callie op
televisie zag en claimt dat Callie haar als baby verdwenen dochter is. Maar Callie is niet
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geadopteerd... of toch? Ze gaat graven op de bouwplaats en in haar verleden. Dat blijkt veel
gevaarlijker te zijn dan ze dacht...
Een heerlijke historische roman van de Queen of Romance! Arizona, 1875 Vol verwachting
reist Sarah Conway naar het onherbergzame Arizona, waar haar vader een goudader heeft
aangeboord. Ze is benieuwd naar zijn mooie huis en verheugt zich op het leven in de
plaatselijke society. Bij aankomst ontdekt ze echter dat Lone Bluff slechts een gehucht is en
het huis een optrekje van zongedroogde klei. Tot haar ontsteltenis hoort ze bovendien dat haar
vader is omgekomen bij een raadselachtig ongeluk in de mijn. Ze besluit de zaak tot de bodem
uit te pluizen en zoekt daarvoor steun bij Jake Redman, een knappe, ruwe cowboy die haar
spottend ‘hertogin’ noemt en niet onder stoelen of banken steekt dat hij haar een veel te teer
poppetje vindt voor het leven in het Westen. In haar wiek geschoten, neemt ze zich voor hem
te laten zien dat ze wel degelijk opgewassen is tegen het pioniersbestaan. Waarom zijn
mening zo belangrijk voor haar is, daar denkt ze maar liever niet over na...
Olivia’s ouders vormden onbetwist het meest stralende stel van Hollywood, tot de nacht
waarin het monster kwam. Het monster dat hun imposante huis vernielde en haar moeder
gruwelijk vermoordde; het monster met het gezicht van haar vader... Nu, twintig jaar later,
merkt Olivia dat haar herinneringen aan die vreselijke nacht zijn vervaagd. Maar ondanks de
verschrikking en het verloop van jaren verlangt een deel van Oliva ernaar om zich die
gruwelijke gebeurtenissen te herinneren, om de waarheid over haar jeugd te weten. Schrijver
Noah Brady is de zoon van de politieman die Olivia na de moord weggekropen in de kast vond
en wil deze beruchte nacht reconstrueren. Maar voordat ze de strijd met haar verleden kan
aangaan, moet Olivia haar toekomst veiligstellen. Want het monster is terug... en waart rond in
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de bossen rond de Pacific Northwest.
Angeliques Vloek, een amulet van onschatbare waarde, ligt al eeuwenlang verborgen op de
bodem van de zee. Wie hem vindt wacht roem, rijkdom en... de vloek die erop rust. Matthew
Lassiter heeft een zeer persoonlijke reden om op de amulet te jagen: zijn vader werd er jaren
geleden om vermoord. Hij heeft gezworen dat hij het ding zal vinden en zijn vaders dood zal
wreken. Tate Beaumont wil Angeliques Vloek vinden vanwege de historische waarde - als
maritiem archeoloog is ze gefascineerd door zowel de amulet als de legende. De twee gaan
ietwat onwillig een samenwerking aan, die tot hun verrassing zeer vruchtbaar blijkt te zijn: ze
vormen een goed team. Tot Matthews oude vijand opduikt, en de expeditie lijkt uit te lopen op
een ramp... Nora Roberts heeft meer dan 200 romans op haar naam staan, en wereldwijd zijn
meer dan 400 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Indrukwekkende getallen waar
haar fans niet van opkijken, want Nora is een auteur van onvergelijkbare grootheid. Wie aan
haar boeken verslingerd is, wil maar één ding: meer.
Het begint als een van die gewone, dagelijkse tripjes die Liz met de glasbodem maakt. De
gebruikelijke groep toeristen, haar gebruikelijke uitleg van wat er in de oceaan onder hen te
zien is... Alleen doet ze het dit keer in haar eentje omdat Jerry niet is komen opdagen.
Waarom niet, begrijpt ze pas wanneer een van haar passagiers plotseling alarm slaat en ze
hem op de zeebodem ziet liggen, gewikkeld in een ankerketting. Vanaf dat moment is er niets
meer gewoon aan haar leven op Cozumel. Zeker niet nadat Jonas Sharpe is opgedoken,
vastbesloten erachter te komen wat er met zijn tweelingbroer is gebeurd!
Gage Turner wordt niet graag herinnerd aan het verleden. Zijn jeugd in Hawkins Hollow was
alleen maar draaglijk dankzij zijn beste vrienden Fox en Caleb. Nu zij een beroep op hem
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hebben gedaan, keert Gage terug naar zijn geboortedorp; hij lijkt over krachten te beschikken
die een eind zouden kunnen maken aan de vloek. Ook Cybil Kinski beschikt over speciale
gaven. Samen zouden Cybil en Gage een perfect team vormen, al was het maar omdat de
aantrekkingskracht tussen hen onmiskenbaar is. Maar een leven vol teleurstellingen heeft
beiden schuw en afhoudend gemaakt. En wie durft er plannen voor de toekomst te smeden als
het heden zo onzeker is?
Her novels of explosive suspense and forbidden romance “have fueled the dreams of twentyfive million readers,” raves Entertainment Weekly. Now, prepare to lose sleep with this
addictive eBook bundle from #1 New York Times bestselling author Nora Roberts, a collection
of eight heart-stopping thrillers that explore the dangerous side of desire: BRAZEN VIRTUE
CARNAL INNOCENCE DIVINE EVIL GENUINE LIES HOT ICE PUBLIC SECRETS SACRED
SINS SWEET REVENGE A Manhattan socialite living at jet-set speed crosses a desperate
man on the run—and finds herself caught in a deadly game that leaves no survivors. . . .
Troubling memories draw a renowned artist home to Maryland, where she must pay the price
for digging up the secrets of the past. . . . Floating from one glamorous gala to the next, a
young woman trapped in the limelight meets a man who seems to divine her every secret—just
as she is poised to take a daring act of revenge. . . . And in an explosive tale of Hollywood, a
legendary actress is ready to reveal her darkest secrets in a tell-all memoir that has even
L.A.’s richest and most powerful worried. In the hands of Nora Roberts, no one is safe, nothing
is as it seems—and one novel is never enough. Praise for Nora Roberts “A superstar . . . You
can’t bottle wish-fulfillment, but Nora Roberts certainly knows how to put it on the page.”—The
New York Times “A consistently entertaining writer.”—USA Today “[Roberts] can make
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romance seem fresh and hopeful every time.”—Time “Roberts is indeed a word artist, painting
her stories and her characters with vitality and verve.”—Los Angeles Daily News “The
undisputed queen of romance.”—New York Post “Roberts continues to find new and clever
ways to flawlessly fuse thrilling suspense and sexy romance into captivating stories.”—Booklist

Valkenier Connor O’Dwyer is trots op zijn geboortestreek County Mayo, waar
zijn zuster Branna woont en werkt en waar zijn nicht Iona de ware liefde heeft
gevonden. Connor zelf heeft gevoelens voor Branna’s beste vriendin Meara, die
de ogen van een zigeunerin heeft en het lichaam van een godin. Frustrerend
genoeg houdt Meara liever wat afstand, bang als ze is om haarzelf en hun
vriendschap te verliezen. Maar al snel doet Connor dingen waar hij spijt van krijgt
en moet hij de hulp inroepen van al zijn dierbaren om te voorkomen dat hij alles
kwijtraakt wat hem lief is...
Hollywood: schijnwerpers en cocktailparty’s, limousines met chauffeur en
gouden kranen – de stad waar zelfs de wildste dromen werkelijkheid kunnen
worden... Eve Benedict, de beroemde filmster, was jarenlang de grande dame
van het witte doek. Nadat er al tijden is gespeculeerd over Eves gepassioneerde
affaires en haar stormachtige huwelijken, is ze eindelijk bereid haar
levensverhaal te vertellen. Julia Summers is een gerenommeerd journaliste. Dat
Eve juist háár heeft uitgezocht om die langverwachte biografie te schrijven,
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brengt haar in opperste verwarring. Julia twijfelt. Kan ze het haar zoontje
Brandon wel aandoen om naar Californië te verhuizen? En wil ze die opdracht
eigenlijk wel? Paul Winthrop is Eves stiefzoon en een gevierd schrijver.
Hollywood ligt aan zijn voeten, maar niemand weet welke geheimen hij met zich
mee torst. Julia’s komst zint hem niet en hij lijkt koste wat kost Eve en Julia te
willen dwarsbomen.
De knappe, jonge en succesvolle violiste Caroline Waverly komt naar het
Amerikaanse stadje Innocence om de nalatenschap van haar grootmoeder te
regelen. Zij besluit er de zomer door te brengen, vooral omdat ze even tot
zichzelf wil komen nadat de onstuimige relatie met haar vriend is beëindigd. Haar
vakantie in Innocence wordt echter al snel verstoord door een gebeurtenis die
haar bijzonder aangrijpt... en daar zal het niet bij blijven. Bovendien raakt
Caroline in de ban van de aantrekkelijke maar raadselachtige Tucker Longstreet.
Hun aarzelende relatie groeit uit tot een vurige verhouding, maar hun liefde wordt
door een reeks dramatische gebeurtenissen danig op de proef gesteld.
Als Vanessa Sexton na twaalf jaar terugkeert naar haar geboorteplaats, is ze
verrast hoe weinig er veranderd is, terwijl er voor haar in die tijd juist zoveel is
gebeurd. Ze is vervreemd van haar moeder, haar vader is gestorven, en haar
carrière heeft zo'n vlucht genomen, dat het haar is gaan benauwen. Ze is
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gekomen om uit te rusten, maar vooral ook om antwoorden te krijgen... Waar ze
niet op heeft gerekend, is een ontmoeting met Brady Tucker, de dokterszoon op
wie ze destijds zo vreselijk verliefd was. De opstandige jongen van toen is een
man geworden, en ook arts, net als zijn vader. Langzaam komen al haar oude
gevoelens weer boven - de liefde én de pijn...
Divine EvilHachette UK
Washington D.C. maakt een rustige zomer door. Het enige nieuws is de hittegolf
die de stad lamlegt. Totdat er een jonge vrouw gewurgd wordt gevonden met een
briefje op haar borst: Haar zonden zijn haar vergeven. Al snel volgen er nog twee
slachtoffers en het nieuws alleen nog maar over de moordenaar, die de bijnaam
‘de priester’ heeft gekregen. Psychiater Tess Court wordt door de politie
ingeschakeld om een profielschets van deze zieke geest te maken. Rechercheur
Ben Paris is niet geïnteresseerd in de mentale staat van de moordenaar, maar
kan niet om Tess heen. Ben is lang, donker en knap, en heeft een legendarische
reputatie als het om vrouwen gaat, maar op Tess lijkt zowel zijn voorkomen als
zijn verleden geen invloed te hebben. Samen gaan ze achter ‘de priester’ aan
en proberen hem tegen te houden voordat een zekere bloedmooie blonde
psychiater zelf het volgende slachtoffer wordt...
Elke zeven jaar, gedurende een week in juli, raken de bewoners van Hawkins
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Hollow bezeten door een collectieve gekte. Ze doen dan ondenkbare dingen die
ze zich achteraf niet meer herinneren. Dit bizarre gegeven lokt journaliste Quinn
Black naar het dorpje; ze hoopt er een onderwerp voor haar nieuwe boek te
vinden. Het is pas februari, maar Caleb Hawkins ziet en voelt hoe het kwaad zich
al begint te roeren. Nooit zal hij vergeten hoe de verschrikking eenentwintig jaar
geleden begon, en hij is vastbesloten het te stoppen. Daarbij roept hij de hulp in
van zijn beste vrienden Fox en Gage. Quinn blijkt ook over bijzondere gaven te
beschikken die haar binden aan het dorp – en aan Cal...?
Samantha had heel andere plannen toen ze de grote stad verruilde voor
Wyoming om voor haar zwangere zusje te zorgen. Hoe kon ze ook weten dat ze
in de ban zou raken van dat weidse landschap? En ze had er helemáál niet op
gerekend dat ze verliefd zou worden op Jake, die haar leven binnen dendert met
een gekmakende arrogantie. Maar ze kan toch niet gewoon haar dromen
opzijzetten? Zelfs niet voor een man die ze onmogelijk zal kunnen vergeten...
Laat je verrassen door New York Times bestsellerauteur James Patterson met zijn
ontroerende roman ‘Ontrafeld verleden’. Patterson is vooral bekend van zijn bloedstollende
thrillers, maar hij bewijst hier dat hij ook een meester is in het schrijven van romans! De
dertiger Jennifer heeft al het nodige meegemaakt in haar leven en krijgt gelukkig steun van
haar oma Sam, de enige familie die ze nog heeft. Wanneer Sam plotseling verongelukt en in
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een coma belandt, reist Jennifer direct naar Lake Geneva om haar te helpen. Terwijl Sam voor
haar leven vecht in het ziekenhuis, vindt Jennifer een stapel brieven die schokkende geheimen
onthullen over haar oma's verleden. Hoe had Sam dit zo lang voor haar geheim kunnen
houden? De Amerikaanse James Patterson (1947) is een van de succesvolste auteurs op dit
moment met meer dan 300 miljoen verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books
wereldwijd. Maar liefst 114 boeken kwamen op de New York Times bestseller lijst, waarvan 67
op nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World Record! Geen enkele Patterson thriller laat
zijn lezers onberoerd, maar zijn bekendste werken zijn de thriller reeksen over ‘Alex Cross’,
verfilmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en de ‘Women’s Murder Club’-reeks, dat
verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was op de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson
de Literatuur Award van de National Book Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan
het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers, maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij
meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen, waaronder de Edgar Award.
Rechercheur Phoebe MacNamara vond haar roeping al op jonge leeftijd, toen een verwarde
man haar familie urenlang gegijzeld hield. Nu is ze de beste onderhandelaar van de politie van
Savannah. Of het nu gaat om iemand die zelfmoord wil plegen, een man die zijn gezin wil
ombrengen of een gijzeling door nietsontziende criminelen, Phoebe weet de juiste toon te
treffen. Duncan Swift heeft Phoebe aan het werk gezien toen zij een van zijn werknemers wist
te overreden niet naar beneden te springen. Hij vindt de combinatie van hardheid en
gevoeligheid zeer aantrekkelijk, en hij is vastbesloten deze bijzondere vrouw te veroveren. Dan
wordt Phoebe in haar eigen kantoor aangerand en ontvangt ze thuis dreigende berichten.
Pandora McVie kent Michael Donahue al zolang ze zich kan herinneren, maar dat betekent
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nog niet dat ze hem ook mag. Hoe kan ze dan ooit zes maanden lang met hem in één huis
wonen? Toch is dat precies wat ze zal moeten doen om voor de nalatenschap van haar oom in
aanmerking te komen. Het lijkt een onmogelijke opgave - maar tijdens de kerst die volgt, komt
ze erachter dat Michael en zij wel eens meer met elkaar gemeen zouden kunnen hebben dan
ze ooit van tevoren hadden kunnen bedenken...
Het adembenemende laatste deel van de Cirkel-trilogie - liefde, romantiek, spanning en een
vleugje magie De cirkel die Liliths vampierleger moet verslaan, probeert het volk van Geall
achter zich te krijgen. Als ervaren krijger én vrouw van adel speelt Moira daarin een belangrijke
rol. En alsof die verantwoordelijkheid nog niet genoeg is, merkt ze dat ze vaker dan haar lief is
denkt aan Cian. Maar hij is een vampier en staat aan de kant van de vijand... Om de man van
wie ze houdt te overtuigen te kiezen voor het goede, heeft ze al haar intelligentie nodig, en een
vleugje magie. Maar Lilith heeft zich eeuwenlang kunnen voorbereiden op dit gevecht en is niet
van plan ook maar één krijger te laten gaan. De uitkomst van hun krachtmeting zal het lot van
de mensheid voorgoed bepalen... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft een
vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen
neemt ze je mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken
van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin boordevol spanning en zit je
helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de
volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er opnieuw
in geslaagd om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Ze hebben elkaar nog nooit gezien, de drie dochters die Jack Mercy ieder bij een andere
vrouw verwekte. Dat doen ze pas tijdens zijn begrafenis en daarna, bij de lezing van het
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testament. Hij laat zijn ranch - ter waarde van twintig miljoen dollar - aan hen na, maar hij
verbindt er wel een voorwaarde aan: ze hebben pas recht op de erfenis als ze een jaar samen
op de ranch doorbrengen. Voor Tess, die alleen geïnteresseerd is in het geld, is het een ware
nachtmerrie. Voor Lily, op de vlucht voor haar gewelddadige echtgenoot, lijkt het een welkome
adempauze. En voor Willa, die op de ranch is opgegroeid en die dus in haar ogen de meeste
rechten heeft, voelt het als verraad. Uiteindelijk beseffen ze dat ze geen keus hebben. Hoe
verschillend ze ook zijn, ze moeten het een jaar lang samen zien uit te houden. Op zich al niet
gemakkelijk, maar wanneer duidelijk wordt dat iemand eropuit is de ranch - en hen - kapot te
maken, begint de uitdaging pas echt… 'Goed geconstrueerde romantische thriller. De boeiende
intrige, de soepele verteltrant, het rijke, beeldende taalgebruik en de goed verdeelde spanning
houden de aandacht constant gespannen. De inleefbare personages en hun onderlinge
relaties worden psychologisch uitstekend uitgewerkt met zowel gevoel drama als humor.' NBD Biblion
Jo Ellen Hathaway is een succesvol fotograaf. Al twintig jaar wordt ze gekweld door de vraag
waarom haar moeder verdween toen ze nog een kind was. Dan ontvangt ze foto’s, eerst
vreemde close-ups en later een schokkend, hartverscheurend portret: een foto van haar
moeder – mooi, jong en onmiskenbaar dood. Jo beseft dat het tijd is om terug te keren naar
haar ouderlijk huis in het zuiden van de VS. Haar broer heeft er een sterrenrestaurant van
gemaakt, waar ook haar zus werkt, na een mislukte carrière als actrice. Voor Jo er erg in heeft,
raakt ze weer verstrikt in de ingewikkelde familieverhoudingen die ze juist was ontvlucht. De
dreiging die uitging van de geheimzinnige foto’s ervaart ze nog steeds. En welke rol speelt
Nathan Delaney, een knappe architect, in het geheel?
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Bosbranden blussen zit Rowan Tripp in het bloed: haar vader is een brandweerlegende en zelf
bestrijdt ze al branden sinds haar achttiende. Ook al bewaart ze trieste herinneringen aan het
vorige seizoen, toen ze een collega verloor bij een grote brand, ze is toch blij om weer aan de
slag te gaan in de ruige wildernis van Montana waar ze al haar hele leven woont en werkt. Dit
seizoen is er een fantastische groep nieuwe brandweerlieden aangenomen, waar Rowan al
haar aandacht op kan richten. Gulliver Curry is een van de besten: een ijzersterke buitenman,
type ruwe bolster, blanke pit. Dan valt er een donkere schaduw over Rowans leven: ze wordt
beschuldigd van betrokkenheid bij de tragedie die haar collega het leven kostte. Ze wordt zo
ernstig bedreigd dat ze het einde van de zomer niet haalt als ze geen steun vindt....
De wijnen van het huis Giambelli, met als thuisbasis een prachtige villa in Californië en een
nevenvestiging in Italië, zijn al drie generaties lang wereldberoemd. En Sophia, de trots van
haar familie, verstaat haar vak. Dan kondigt grootmoeder Tereza, de mater familias, aan dat
het bedrijf gaat fuseren met de wijngaard van de MacMillans. Sophia wacht een andere taak.
Op zichzelf heeft Sophia daar niet zoveel bezwaar tegen, ware het niet dat ze nu is
gedwongen nauw samen te werken met Tyler MacMillan. Sohia moet hem de kneepjes van
haar vak bijbrengen, Ty wordt op zijn beurt geacht Sophia bij te brengen waar het bij wijn echt
over gaat: alleen druiven van de beste kwaliteit, op het juiste moment en de juiste manier
geoogst, leveren de topkwaliteit waar beide huizen befaamd om zijn. Hoewel Sophia zich
meteen sterk tot Ty aangetrokken voelt, beschouwt ze hem tegelijk als haar grootste rivaal. Als
onverwacht door sabotage de reputatie van het familiebedrijf teloor dreigt te gaan, verandert er
nog meer in het leven van Sophia. Vanaf dat moment gaat het er niet meer om wie de baas is,
maar wie overleeft.
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Claudia en Ben vormen een perfect stel. Vanaf hun eerste afspraakje zijn ze het er
absoluut over eens dat ze beslist geen kinderen willen. Hun huwelijk is een droom. Tot
Bens beste vriend hem vertelt dat zijn vrouw zwanger is en Ben plotseling van
gedachten verandert. Claudia voelt zich verraden. Er volgt een scheiding. En al snel
zoekt ze troost bij een andere man. Maar wanneer ze hoort dat Ben een nieuwe
vriendin heeft, die maar al te graag een kind van hem wil, slaan jaloezie en spijt keihard
toe. Claudia wil haar Ben terug!
Cilla McGowan, kleindochter van de wereldberoemde filmster Janet Hardy, heeft Little
Farm gekocht: de plek waar haar oma zich altijd verborg voor alle Hollywood-gekte.
Cilla wil de boerderij restaureren als eerbetoon aan haar grootmoeder. Janet Hardy
was een legende – glamoureus, beeldschoon en getroebleerd – die onder verdachte
omstandigheden stierf. Cilla raakt in de ban van de grootmoeder die ze nooit echt heeft
gekend en die zo mysterieus aan haar einde is gekomen. Maar iemand in Cilla’s
omgeving wil dat zij het verleden met rust laat en ze wordt het slachtoffer van enkele
brute aanvallen. Samen met haar buurman Ford Sawyer probeert Cilla erachter te
komen wie haar bedreigt, en waarom...
Kunsthistorica Miranda Jones wordt voor haar huis beroofd; haar autobanden worden
vernield en ze blijft doodsbang achter. Ze is geschokt, maar vastbesloten het incident
zo snel mogelijk te vergeten. Het is dan ook een welkome afleiding als Miranda in
Florence een bronzen beeldje uit de renaissance mag onderzoeken, beter bekend als
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De Donkere Dame. Al snel blijkt dat haar beroving geen gewone overval was, en dat
het bijzondere beeldje duistere geheimen verbergt. Miranda wendt zich tot Ryan
Boldari, een aantrekkelijke galerie-eigenaar. Maar zijn Boldari's intenties wel zuiver?
Heen en weer geslingerd tussen gevoelens van intens wantrouwen en ongekende
passie voor Ryan, kan Miranda uiteindelijk alleen nog maar op zichzelf vertrouwen om
het geheim van De Donkere Dame te onthullen.
Liefde, passie en romantiek voor alle fans van Nora Roberts Vier vriendinnen runnen
samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de liefde
in hun eigen leven toe te laten. Laurel, de bruidstaartenbakker van Vows, is een vrouw
die hard heeft moeten vechten om te komen waar ze is. Ze heeft geen bescherming
nodig, en al helemaal niet van de broer van haar vriendin en collega Parker. Passie en
hartstocht wil ze, maar hoe moet ze hem dat duidelijk maken?
Nora Roberts verkocht ruim 500 miljoen exemplaren wereldwijd Simone, Mi en Tish zijn
al sinds hun jeugd hartsvriendinnen. Na hun eindexamen zijn ze van plan gezamenlijk
naar New York te vertrekken, voor nieuwe avonturen met z’n drieën. Maar eerst is het
zomervakantie, en Mi en Tish proberen Simone te helpen om over haar gebroken hart
heen te komen nadat haar vriendje het heeft uitgemaakt. Een bioscoopavondje lijkt hun
de perfecte afleiding. Als Simone even naar het toilet is, hoort ze schoten vanuit de
zaal. Ze belt meteen het alarmnummer, en door haar snelle reactie wordt nog erger
voorkomen. Het incident kost vele levens, en voor de overlevenden zal niets ooit nog
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hetzelfde zijn. Ook de drie schutters zijn dood – maar zij waren niet het brein achter het
plan. De echte dader is woedend, ontevreden met het resultaat, en zweert wraak... De
pers over Nora Roberts ‘I love Nora Roberts.’ Stephen King ‘Amerika’s favoriete
auteur.’ The New Yorker ‘Nora Roberts is een superster.’ The New York Times ‘De
succesvolste auteur ter wereld.’ The Washington Post
Isadora Conroy heeft een goedlopende antiekwinkel. Ze is dol op mooie spullen en
weet altijd wel iets interessants op de kop te tikken. Zoals op die dag waarop ze bij een
veiling een partij curiosa bemachtigt - zonder te weten dat ze daarmee kostbare
kunstschatten in huis haalt. Hoofdinspecteur Jed Skimmerhorn heeft na de
gewelddadige dood van zijn zus ontslag genomen bij de politie. Maar wanneer er in het
appartement van zijn overbuurvrouw - dat van Isadora - wordt ingebroken, biedt hij haar
toch zijn hulp aan. Samen proberen ze uit te vinden wat de inbreker zocht, en zo
komen ze op het spoor van een gewetenloze kunstdief. Een man die zelfs niet
terugdeinst voor moord. De vrolijke Isadora en de norse Jed zijn als water en vuur.
Geen van beiden wil dan ook toegeven aan de aantrekkingskracht tussen hen. En dus
proberen ze hun ontluikende gevoelens weg te stoppen, niet beseffend dat ze daardoor
iets veel waardevollers dreigen te verliezen dan de kunst die hun leven bedreigt...
Eerder verschenen onder de titel Villa Curiosa
Na de dood van haar ouders krijgt Serenity een brief uit Frankrijk. Hij blijkt gestuurd
door haar grootmoeder, Comtesse de Kergallen, die haar uitnodigt op haar Bretonse
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château. Serenity is verbijsterd: ze wist niet dat ze familie had in Frankrijk. Ze besluit de
uitnodiging aan te nemen en wordt bij het château opgewacht door Christophe, een
aangetrouwde neef. Zijn aristocratische arrogantie maakt haar razend, maar ze voelt
zich ook tot hem aangetrokken...
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