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Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd
worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een
van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien
zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar
is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars
om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets
te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
De schrijver vertelt over zijn huidige leven op een tropisch eilandje in de Grote Oceaan en kijkt
voortdurend terug op zijn avontuurlijke leven en het leven van zijn volwassen zoon.
Eén lange zomer in de jaren dertig. Het leven van de jonge Margaret Marsh verandert
plotsklaps wanneer Lydia, een wereldwijs en stoer dienstmeisje, bij Margarets religieuze
familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje worden ze elke woensdag het huis
uitgestuurd om samen van de idyllische Engelse kust te genieten. Langzaam komt Margaret
erachter dat de wereld lang niet zo keurig en vroom is als ze altijd had gedacht. Ook het
huwelijk van haar ouders blijft niet onberoerd door de komst van het dienstmeisje. Ondanks
zijn krampachtige obsessie met zonde en deugdzaamheid is haar vader niet tegen Lydia’s
charmes bestand. Alle keurslijven gaan af en het leven van de stijve Engelsen trilt op zijn
grondvesten. Op de klippen vertelt over volwassen worden, religie en onderhuidse verlangens.
Het is Jane Gardam in volle glorie, compleet met tragikomische scènes, warmte, wijsheid en
intrigerende perspectieven.
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas
overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla op
handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het
nationaal-socialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen
waarderen. Als een aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans
voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij
krachten die Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn
kop zetten.
Voormalig sas-agent Ben Hope wordt gebeld door kolonel Paxton. Diens zoon, de egyptoloog
Morgan Paxton, is op brute wijze vermoord en Paxton sr. wil dat Ben de moordenaar opspoort.
Ben kan het verzoek niet weigeren, want de kolonel heeft ooit zijn leven gered. Maar als
Paxton hem vraagt om Morgans dood te wreken, raakt Ben in gewetensnood. Zijn zoektocht
leidt hem naar de oevers van de Nijl en het verhaal krijgt een explosieve ontknoping in de
woestijn van Soedan. Inzet is een schat uit de tijd van farao Achnaton, die zó kostbaar is dat
velen er een moord voor zouden plegen.
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28
april 1789 breekt er muiterij uit en wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot
gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten zich als een roman lezen.

Wanneer een succesvolle en geliefde zangeres een rechtszaak aanspant om een jong
meisje uit handen van een verkrachter te houden, dreigen aangrijpende gebeurtenissen
uit haar eigen verleden openbaar te worden. Met de confrontatie in de rechtszaal zet zij
zowel haar privacy en carrière als haar liefde op het spel. Onder druk van de dreigende
publiciteit komen herinneringen boven aan haar jeugd, waarin zij niet alleen zelf
misbruikt werd maar ook onophoudelijk bekeken en begluurd. In plaats van zich voor
alle blikken te verbergen, kiest zij voor zichzelf en besluit het tegenovergestelde te
doen: om zichzelf en haar zusjes te redden, gaat zij de strijd aan met haar tirannieke
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stiefvader en treedt juist voor iedereen goed zichtbaar naar buiten. Er zijn maar twee
plekken waar je niets kan overkomen. Wij hebben dat al jong geleerd. Helemaal veilig
ben je óf weggeborgen in het donker, zodat geen mens je zien kan, óf in het volle licht
van de schijnwerpers, waar niemand je kan missen.
De 10-jarige Judith wordt door haar vader opgevoed. Op school wordt ze gepest
vanwege haar strenggelovige kijk op de wereld. Hoewel ze tijdens Bijbelstudie keer op
keer haar vader bevraagt waarom God onnavolgbaar is, gelooft ze blindelings. Op haar
kamer creëert ze haar eigen wereld, een afspiegeling van het stadje waarin ze opgroeit,
opgebouwd uit gevonden voorwerpen. Op een zondagavond laat Judith een
sneeuwstorm van watten over haar landje vallen. De volgende ochtend is de echte
wereld ook wit. Judith gelooft dat ze zelf wonderen kan doen, vooral als God zelf zegt
dat zij zijn uitverkorene is. Maar de gevolgen die deze nieuw verworven macht met zich
meebrengt, zijn niet te overzien.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan
wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van
Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar
dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de
vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel
volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een
allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn...
Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lenteserie!
1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator Mussolini. De broers Luca en
Berio werken als trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze verloren hun
moeder in de oorlog en wonen nu bij goochelaar Veronica. Dan komt de jonge fotografe
Yuna in hun leven en verandert alles. Vanaf ca. 13 jaar.
ONTDEK elk deel van Australië en maak daarbij gebruik van de heldere plattegronden
en kaartjes. BEPAAL wat je wilt zien en laat je daarbij inspireren door de mooie fotos.
LEES de deskundige achtergrondinformatie, van de rotskunst van de Aboriginals tot het
duiken bij het Great Barrier Reef. VERTROUW op onze selectie van de beste plekken
om te overnachten en te eten.
Road and TrackKen jij Pippi Langkous?Whitaker's Cumulative Book ListA Classified
List of Publications...together with an Index to Authors and TitlesKerstpostAlles wat licht
is
Deel 2 `Verboden wegen`. De populaire Nellie Fisher-serie van de Amerikaanse schrijfster
Beverly Lewis is nu gebundeld in een trilogie. Hoofdpersoon Nellie Fisher bevindt zich in een
moeilijke positie als haar familie overweegt zich af te scheiden van de Amish-kerk. Als dat
gebeurt, verliest Nellie haar geliefde Caleb. Hij houdt namelijk vast aan de wegen van de Old
Order-gemeenschap. Maar als Nellie voor Caleb kiest, moet ze haar familie loslaten. Is er een
uitweg voor haar dilemma? De Nellie Fisher trilogie van Beverly Lewis bevat de titels De breuk,
Verboden wegen en Diepste verlangen.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over
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het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol
vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren,
nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte
boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
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.
Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet goed waar ze is.
Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de klas voor een werkweek. Maar wat is er met
haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in te zitten! Zeker een grapje van één van de
meisjes, zul je denken. Nu, dit is het begin van een fijne week, die Marjoleintje op het prachtige
eiland Vlieland heeft. Lonneke, haar vriendin, krijgt onverwachts een telegram van haar vader,
die kapitein op een groot schip is, en de meisjes gaan hierdoor met schipper Bot de zee op.
Wat ze verder in die week nog allemaal beleven, is teveel om op te noemen. Lees het zelf
maar, het is enig en... je zou best met Marjoleintje mee hebben willen gaan! Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
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 ****
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de
bolsjewieken is vermoord. Maar als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het door
Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan zoeken zelfs haar
Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint Lydia aan een
levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en zonder geld achter. Ze
vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier. Maar Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij
heeft nieuwe informatie over haar vader. Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel
om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best.
Glamour Over De wilde orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een
buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het verloren labyrint) Kate
Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische
voorouders. Eerder verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde orchidee, het
eerste boek over Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar China na
de Russische Revolutie.

Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect
worden drie kogels afgevuurd, en er is ook nog een oude man verdwenen. De
Cock komt in een wespennest terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen
Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er
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is ook nog een oude man verdwenen. Familieleden van de drie genoemden
reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust. Rechercheur De Cock (met
ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt met zijn
medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich zelf op vreemd
terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide
rechercheur raken in een schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit
heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
Zou het niet geweldig zijn als er een stad bestond waar iedereen van boeken
houdt? Waar alle inwoners beroemde schrijvers zijn? En waar de wereld uit
boeken tot leven kan komen? Zo'n stad bestaat! Odessa is twaalf als zij
Scribopolis ontdekt. Odessa hoopt hier haar vader, die ze nooit heeft gekend, te
vinden. Maar ze komt terecht in een roerige tijd. De afvallige schrijver Mabarak
wil koste wat kost het magische boek Boekus in handen krijgen. Want wat in
Boekus wordt geschreven, zal echt gebeuren. De inwoners van Scribopolis
zetten alles op alles om Boekus niet in handen van Mabarak te laten vallen en de
stad zo te beschermen tegen zijn kwade plannen. Het lijkt erop dat de zoektocht
van de inwoners van Scribopolis naar Boekus, en de zoektocht van Odessa naar
haar vader meer met elkaar te maken hebben dan iemand ooit had kunnen
vermoeden. Laat je meeslepen door dit spannende verhaal met een bonte stoet
aan schrijvers, boekfiguren en mythologische wezens, vol eenhoorns en draken,
samenzwering en verraad, en humor en fantasie.
De levensgeschiedenis van Mietje, het enig kind van rijke ouders uit de
koopmansstand. Het hoofdthema is de opvoeding. De ervaringen van Mietje
komen op veel punten overeen met ervaringen van Wolff en Deken.
Een jonge vrouw die immuun is voor magie krijgt de opdracht een voormalige
collega die met magie de wereld wil veroveren onschadelijk te maken.
Sterke roman van topauteur Bijzonder verhaal over liefde, mededogen en
zelfontdekking Mary Swan Middleton is de dochter van een welgesteld gezin uit
Atlanta. Als haar moeder plotseling komt te overlijden, valt ze in een diep gat.
Om haar verdriet te verwerken, richt zij zich op het lot van minder
gefortuneerden. Zo onmoet zij Carl. Mary roept zijn hulp in bij het oplossen van
een mysterie. Ze komt op het spoor van onthutsende familiegeheimen en ervaart
hoeveel onrecht er bestaat in de verhouding tussen blanken en zwarten.
Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze
de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar
klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien
kan ze mensen soms helpen. Neem nou Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij
haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve
voorspellingen gaat het nu een stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met lede
ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame
Esmeralda noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als
wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten. Jenny is
niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely
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en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en gevoel... Deze titel is eerder
verschenen als HQN Roman 18
De relatie tussen mens en dier op kunstwerken van de 18e tot de 20e eeuw.
Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de
normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen
is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een
geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische
prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om
het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers
op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Copyright: 024d2412bddf9b2f5c1907cf5380de07

Page 5/5

Copyright : matula.hu

