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Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een
stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.

Voel met mijKarakter
Spannende roman over liefde, macht en de glasblaaskunst in het onweerstaanbare Veneti r>De Britse kunsthistorica Elinor
verblijft via een uitwisselingsprogramma van de universiteit een aantal maanden in Veneti m schilderijen uit de renaissance te
bestuderen. Ze wordt verliefd op een gondolier en raakt zwanger van hem. Hun werelden verschillen echter te sterk en Elinor
keert als alleenstaande moeder terug naar Londen. Dertig jaar later vertrekt haar dochter Nora na een stukgelopen huwelijk naar
Veneti de geboortestad van haar vader. In Engeland heeft zij op de kunstacademie leren glasblazen en zij hoopt zich op het
beroemde eiland Murano verder te kunnen bekwamen. Nora wordt als leerling aangenomen bij een prestigieuze glasblazerij, maar
haar collega's confronteren haar met de mysterieuze verdwijning van haar voorvader in de zeventiende eeuw, een meester in het
glasblazen. Wil zij een nieuw bestaan opbouwen in deze betoverende stad, dan zal zij dit drie eeuwen oude familiegeheim moeten
ontrafelen. De glasblazer is een adembenemende roman waarin je wordt meegevoerd naar het rijke Veneti it de zeventiende eeuw
met zijn schitterende paleizen, machtige doges en hun genadeloze heerschappij. Marina Fiorato studeerde geschiedenis in Oxford
en Veneti n volgde een opleiding aan de kunstacademie. Zij is naast schrijfster ook actrice en filmrecensent. De glasblazer is haar
debuutroman.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot
het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk
spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet
ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen?
Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en
Vijftig tinten Grijs.
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