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De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen... alles kan,
en ze geniet van haar vrijheid. Maar net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de eigenaar van een hotelletje, de
Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen omdat hij getrouwd was met zijn
carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En
dezelfde fout maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
Londen, 1836 Ash Turner kan eindelijk wraak nemen op de hertog van Parford, de man die zijn familie heeft geruïneerd. Het is hem gelukt de
kinderen van de hertog onwettig te laten verklaren, en nu kan hij als enige erfgenaam het imposante Parford Mansion betrekken. Margaret
Parford doet zich voor als de verpleegster van haar vader, zodat ze Ash kan bespioneren. Ze hoopt iets negatiefs te vinden, waarmee ze
hem zijn claim op het groothertogdom weer kan afnemen. Maar ze wordt ernstig afgeleid door zijn lach, zijn ogen, zijn krachtige handen...
Voor ze het weet, is ze verliefd op haar aartsvijand! Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 36
Eigenlijk is ieders leven een boek, maar zeker dat van Martin Simek.Het is als verhaal niet kapot te krijgen, of de schrijver zou van slechten
huize moeten komen. Maar Simek komt van goeden huize. Letterlijk ook. Dat maakte hem bij zijn geboorte al meteen tot vijand van het volk.
In 1968 ging het IJzeren Gordijn tijdens de Praagse lente heel even op een kier. De negentienjarige Martin Simek vluchtte. Het was een
vlucht naar voren, naar de zo fel begeerde vrijheid. Bijna door toeval kwam hij in Nederland terecht. De kersverse vluchteling vroeg zich al
snel af waarom de mensen hier de vrijheid niet is aan te zien. Kinderlijk blij als hij was met alles, voelde hij zich soms een stralende idioot te
midden van zijn nieuwe landgenoten.
Het ultieme romantische kerstboek! Twaalf dagen voor kerst van Jenny Bayliss is hilarisch en ook nog eens superromantisch. Twaalf dates
met twaalf verschillende mannen. Het lot zou Kate goed gezind moeten zijn... Als het op relaties aankomt, zegt de vierendertigjarige Kate
Turner graag ‘Bah, humbug’. Het besneeuwde, slaperige stadje Blexford zit immers niet bepaald vol met date-waardige, leuke mannen.
Trouwens, wie heeft een man nodig als ze haar geluk heeft gevonden in haar carrière als ontwerper en in haar ‘bijbaantje’ als bakker voor
het café van haar jeugdvriend Matt? Maar dan schrijft haar goedbedoelende beste vriendin Laura haar in voor een datingbureau. Daar
beloven ze eenzame singles te helpen om liefde te vinden voor de kerstvakantie begint...

In Breslau wordt in 1919 een gruwelijke moord gepleegd. Breslau is dan nog Duits en in de naweeën van de Eerste Wereldoorlog
is het een stad waarin men het zo nauw niet neemt.
Spoken in Breslau
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