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Italië 1570. Na een verboden liefdesrelatie wordt de zestienjarige Serafina door
haar familie in het klooster van Santa Caterina in Ferrara ondergebracht. Met
haar intrede komt de stabiliteit in de gemeenschap van vrome zusters en
zelfkastijdende nonnen in gevaar, want het meisje is vaastbesloten te
ontsnappen. Terwijl de Kerk door de Contrareformatie tot verandering wordt
gedwongen, ontsteekt Serafina's fanatieke verzet binnen de kloostermuren een
vuur dat razendsnel om zich heen grijpt en de hele gemeenschap dreigt te
verzengen.
In ongenadeA.W. Bruna Uitgevers
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje
leidt en nog nooit in de problemen is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag
ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack
Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de
telefoon hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar,
zijn het adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom
het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden
en de politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de
hielen zit, heeft Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd aan de
grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer, waarbij hij zelf toekijkt, dwingt hij haar
dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de boekbinderij. Op een
avond wordt ze mishandeld door een perverse klant die haar prachtige blonde haar
afknipt en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst. Ze balanceert op het randje van
de dood en besluit daarna haar stiefvader voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij
een hoerenmadam en terwijl ze het eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de
overtocht naar Amerika, waar ze met haar ongeboren kind een nieuw leven hoopt te
beginnen. Maar ze wordt beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk
iemand die zich over haar ontfermt, en na een periode van relatieve rust krijgt ze de
kans om haar geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt.
In Calcutta leert ze als respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven
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kennen en terwijl ze betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt ze toch
door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een ingrijpend besluit te
nemen...
Copyright: ef19e56e44549252e5aa0a9b959b565b

Page 2/2

Copyright : matula.hu

