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Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad
verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een
boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens
van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de
Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius
toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de
stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats
daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige,
incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en
een doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug
slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het
borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot
diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Pleidooi tegen de liberalisering van de wereldhandel vanwege de negatieve effecten op het
milieu en de internationale inkomensverdeling.
Brieven van de Groningse graficus en drukker (1882-1945).
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit
in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen
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ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw
die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door onderdanig en
gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty
elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet
zijn kans schoon om te vluchten, zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht
dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing
genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy
Claire, in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk
met Grady, met alle risico s van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is
er maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft
haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and
breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen
en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt
ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het
ooit allemaal begon...
Vergeving brengt ware liefde op haar pad. Morrow Little wordt nog elke dag geplaagd door de
herinnering aan de overval van de indianen waarbij haar moeder omkwam en haar broertje
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ontvoerd werd. Nu ze een jonge vrouw is, dingen vele mannen naar haar hand. Maar zelf heeft
ze haar oog al op iemand anders laten vallen, een man die haar zowel intrigeert als beangstigt.
Kan ze de nagedachtenis van haar moeder en broertje bezoedelen door een huwelijk met een
indiaan of moet ze zich schikken en met een man trouwen van wie ze niet houdt?
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves
krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen,
moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor
Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia
heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders
enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen
chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen
moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste
zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie
Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel

De populaire New Adult-auteur Colleen Hoover bewijst haar kwaliteit opnieuw met
Oprecht. Hoofdpersoon Auburn heeft een extra baantje nodig en solliciteert bij
kunstenaar Owen Gentry. Ze voelt zich meteen aangetrokken tot de mysterieuze,
artistieke Owen. Maar hij heeft geheimen. Heel grote geheimen, die een toekomst voor
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hen samen in de weg staan. Vooral als hij ze níét opbiecht. Oprecht is de vijfde naar
het Nederlands vertaalde roman van de Amerikaanse succesauteur Colleen Hoover.
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de greep van
de Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat er de avond
ervoor was gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in een soort
zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een
eeuwenoude vloek is Gemma mooier en krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een
Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze Gemma terug naar huis zal halen. Samen met
haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook
Gemma wil niets liever dan terugkeren naar haar familie en haar vriend Alex. Maar kan
dat nog wel nu ze is veranderd? Amanda Hocking (1984) haalde het internationale
nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te
verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie. Over
Watersong 1 Lokroep: `Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op
met deel 2!' Chicklit.nl ****
Kort verhaal bij internationale bestseller Losing it. Garrick sloot een weddenschap met
een vriend die hem een inkopper leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn
verwachtingen in verloor Garrick de weddenschap. Nu moet hij dus wel een tattoo laten
zetten... Zijn vriendin Bliss is daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt die
ze ontzettend lelijk vindt, en ze daar dan dus de rest van haar leven tegenaan moet
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kijken? Inking him is een kort verhaal dat Cora Carmack schreef voor een goed doel,
als vervolg op haar internationale bestseller Losing it. Losing it eerst lezen wordt sterk
aanbevolen!
Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van
Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere
dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van
de NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tvseries van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen
Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik
Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar
gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en
de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel meer om naar uit te kijken.
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds
vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op.
Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip
op de werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat
hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan
Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute
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grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend
hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het
rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn
hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik
zich opgewekt naar de eindstreep.
Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe
opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt
haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de
slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Deel
3Omdat Ian zich bewust is van Francesca s onschuld worstelt hij met zijn gevoelens
voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie gaat zijn lust iedere
voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar eigen verlangens gaat Francesca Ian uit de
weg, totdat hij haar confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een puur fysieke
relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van verleidelijke, verboden genot...
Bridget Mordaunt is pas negentien wanneer zij het familiebedrijf van haar vader erft.
Binnen enkele jaren al weet zij de kaarsenfabriek tot grote bloei te brengen, waarmee
zij het vertrouwen en respect van de klanten wint, maar zeker ook van de arbeiders.
Miss Bridget wordt door iedereen op handen gedragen. Thuis echter stapelen de
problemen zich op. Tussen Bridgets inwonende nichtje Victoria en de onsympathieke
Lionel Filmore ontstaat een stormachtige relatie. Bridget vertrouwt de familie Filmore
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niet – het is een oud, maar verarmd geslacht. Volgens Bridget zijn Lionels bedoelingen
niet zuiver; ze vermoedt dat de Filmores via Victoria uit zijn op een deel van de zaak...
Bij het licht van een kaars is een hartverwarmende roman over een standvastige,
levenslustige vrouw die het moet opnemen tegen het slechte in de mens.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een
carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen
de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de
overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde
cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze
op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor
staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het
overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen.
Het is dus te gek voor woorden dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen
als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden.
Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan
vragen op de jongens te passen...

Engeland 1659. Elizabeth Whitbread moet en zal een familie in nood te helpen.
John Costin is vastbesloten Gods woord te verkondigen. Maar dan komt de liefde
onverwacht tussenbeide. Hoewel Elizabeth probeert te doen wat goed is in Gods
ogen, wijst John haar aanbod om te helpen met de kinderen en het huishouden
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herhaaldelijk af. Als een vreemdeling het heeft gemunt op Elizabeth om daarmee
Johns werk als prediker een halt toe te roepen, ontdekt John zijn ware gevoelens
voor haar.
Ellwood, De feiten over globaliseringLemniscaat Publishers
De bewoners van het Schotse eiland Parla zijn nog altijd in diepe rouw over het
verlies van een van hen als er op een dag een man meer dood dan levend
aanspoelt bij de rotsen van Sye. Is het Tom, de echtgenoot van Maggie die vier
jaar geleden in de golven verdween toen hij een jongen redde van de
verdrinkingsdood? Al snel wordt duidelijk dat hij het niet is, maar wie is deze
grote sterke man die zijn geheugen kwijt lijkt te zijn wel? Voor sommige
bewoners is hij de mythische fi guur de Visman uit een oude legende, die hoop
brengt aan alle mensen. De aangespoelde man maakt bij de eilandbewoners
allerlei gevoelens los die zij zorgvuldig weggestopt hadden. De oude
verpleegster Tabitha, die hem liefdevol verzorgt, zoekt voor het eerst in jaren
weer contact met haar zus; Nathan, die zijn vrouw Kitty heeft bedrogen, vraagt
haar bij hem terug te keren; en Maggie, die voor het eerst weer gevoelens van
liefde durft toe te laten, begint een gepassioneerde relatie met de vreemdeling.
Maar als de dagen verstrijken en de man op krachten is gekomen, wordt het tijd
dat hij zijn eigen verhaal vertelt. Eilanders is een duizelingwekkend mooie roman
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over liefde, verlies en de kracht van de zee, die geeft en neemt, en over mythen
die het leven van een hele gemeenschap kunnen beinvloeden.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het
antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar
het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf,
heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt
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zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich
zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar
te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug
te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door
een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles
heeft; zij is de dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante
zakenman vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl
Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer
tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische
Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat
alleen oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht
aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een bewogen verleden. En
wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt en niets meer is wat het
lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd in 1948 in
Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar behield
altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder
andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman. Over
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Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.'
Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie,
liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore
'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie
op haar best. Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Een terroristische aanslag dreigt. The CIA, FBI en Defensie staan machteloos:
het komt aan op de Special Forces. Een onduidelijke video leidt de eenheid door
Azië naar Egypte waar een brute aanslag een commando doodt. Pike Logan en
zijn partner Jennifer Hill worden tot het uiterste op de proef gesteld. De twee
terroristische organisaties waar ze het tegen op moeten nemen blijken van
ondergeschikt belang als een wapen van ongekende grootte wordt ingezet om
Amerikaans grondgebied aan te vallen. De Taskforce, het geheime wapen van
Amerika, krijgt maar één kans om de onbekende vijand uit te schakelen.
Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is op school niet erg populair,
omdat ze een studiebol is. Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf ca.
14 jaar.
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt,
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sluimeren geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een leven lang verborgen
heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende
familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet
ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar
verhaal wil toevertrouwen: Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel,
maar koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de
matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar levensgeschiedenis op
schrift wil laten stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en
algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn leven
in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op de verstrekkende gevolgen
van Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is
ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
Met Laurie Morans televisiecarrière gaat het goed: haar show is een hit. Maar
haar break-up met collega Alex Buckley heeft ervoor gezorgd dat ze nu met
Ryan Nichols moet samenwerken, en die kan ze niet uitstaan. Dan stelt Ryan
een nieuwe zaak voor: drie jaar geleden werd Virginia Wakeling, een van de
meest vrijgevige donateurs van het museum, dood in de sneeuw gevonden. Ze is
van het museumdak geduwd tijdens het Met Gala. Al gauw komt Laurie erachter
dat er een heleboel verdachten zijn, die zich ook in Virginia’s inner circle
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bevonden. Wanneer de tv-crew zich in de geheimen van de schatrijke familie
mengt, komen een aantal getuigen in levensgevaar...
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet
mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een
ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos,
een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een
zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft
haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,
maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood
haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich
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deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet
op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept
wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en
weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
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verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Jenny Lopez heeft zich wel eens beter gevoeld. Na een fantastische zomer in LA
is ze terug in New York, waar ze drie essentiële elementen in haar leven mist:
een huisgenoot, werk en een vriendje.Met de hulp van haar beste vriendinnen
Angela en Erin stelt Jenny een noodplan op. En dat werpt zn vruchten af, want al
aan het einde van de dag lijkt Jenny alles voor elkaar te hebben: een goddelijk
Zweeds model met als enig minpuntje dat hij niet op vrouwen valt biedt zichzelf
aan als huisgenoot, Angela heeft een geweldige date voor haar geregeld, en
dankzij Erin kan ze zich storten op een nieuwe klus: ze krijgt de kans een
topmodel te begeleiden naar een geweldig fashion-event.Het ziet er zonnig uit
voor Jenny. Maar al snel verschijnen de eerste donkere wolken aan de horizon
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken
Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn?
Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom
en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken,
aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert,
pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke
mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met het
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familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het
begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de
geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren
met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van
oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar
leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd
meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Een oude dame vertelt aan een onbekende jongen haar bijzondere levensverhaal.
De necromancer is een waardig nieuw hoofdstuk in de avonturen van Josh en Sophie
die samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de kwaadaardige John Dee bestrijden.
Nadat ze gevlucht zijn naar Ojai, Parijs, en daarna naar Londen, zijn Josh en Sophie
eindelijk weer thuis. Perenelle, de vrouw van de onsterfelijke Nicolas Flamel, is
ontsnapt uit Alcatraz, de gevangenis waar geen ontsnapping mogelijk leek. Maar zij
was niet de enige die daar gevangen werd gehouden. Achter de tralies wacht een heel
leger van monsters om losgelaten te worden op de thuisstad van de kinderen, San
Francisco. Nicholas en Perenelle Flamel moeten nu de strijd aangaan om de stad te
verdedigen, maar dat gaat ze waarschijnlijk beiden het onsterfelijke leven kosten en
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ook die van Josh en Sofie.
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de
puntjes gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje
achterliet met tips, plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter.
Alles moet op zijn plek vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets
zo perfect als het lijkt. De familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van
de moeder te kunnen, en terwijl de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken
de levens van hun familie en vrienden in duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft
wordt de liefde op de proef gesteld, worden er schandalen onthuld, en worden harten
gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles overwinnen?
De kunstenaar/tekenaar Rien Poortvliet en zijn vriend, de wetenschapper Wil Huygen,
hebben in het boek Leven en werken van de Kabouter alle feiten en mythes over de
kabouter voor eens en voor altijd uiteengezet en verklaard. Sinds het verschijnen van
het boek zijn jong en oud geboeid door de prachtige tekeningen en uitgebreide
verhalen over deze kleine figuren. Werkelijk alle aspecten van het kabouterleven
komen aan bod; van kunst en cultuur, architectuur, onderwijs en opvoeding, tot relaties,
gereedschappen en medicijnen. Zowel met het potlood als de pen wordt alles
gedetailleerd en met humor beschreven.
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