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Shadow Spell Nora Roberts
Kunsthistorica Miranda Jones wordt voor haar huis beroofd; haar autobanden
worden vernield en ze blijft doodsbang achter. Ze is geschokt, maar vastbesloten
het incident zo snel mogelijk te vergeten. Het is dan ook een welkome afleiding
als Miranda in Florence een bronzen beeldje uit de renaissance mag
onderzoeken, beter bekend als De Donkere Dame. Al snel blijkt dat haar
beroving geen gewone overval was, en dat het bijzondere beeldje duistere
geheimen verbergt. Miranda wendt zich tot Ryan Boldari, een aantrekkelijke
galerie-eigenaar. Maar zijn Boldari's intenties wel zuiver? Heen en weer
geslingerd tussen gevoelens van intens wantrouwen en ongekende passie voor
Ryan, kan Miranda uiteindelijk alleen nog maar op zichzelf vertrouwen om het
geheim van De Donkere Dame te onthullen.
De mooie, jonge prinses Adrianne leidt een leven dat velen jaloers zou maken:
ze brengt haar dagen door met liefdadigheid en haar avonden met grandioze
gala's. Wat niemand weet, is dat haar divagedrag schijn is, bedoeld om een
gevaarlijk geheim te verhullen. Als klein meisje ontdekte ze dat achter het
sprookjeshuwelijk van haar ouders een onvoorstelbare wreedheid school. Toen
stond ze machteloos, maar nu heeft ze een perfect plan om haar vader te laten
boeten. Nachtenlang bereidt ze zich voor om hem de trots van zijn sjeikdom af te
nemen: de Zon en Maan, een onbetaalbaar collier. Haar plan lijkt te slagen, tot
Philip Chamberlain, adviseur van Interpol én voormalig juwelendief, roet in het
eten gooit...
From #1 New York Times bestselling author Nora Roberts comes a trilogy about
the land we’re drawn to, the family we learn to cherish, and the people we long
to love… Book One of The Cousins O’Dwyer Trilogy Dark Witch With indifferent
parents, Iona Sheehan grew up craving devotion and acceptance. From her
maternal grandmother, she learned where to find both: a land of lush forests,
dazzling lakes, and centuries-old legends. Ireland. County Mayo, to be exact.
Where her ancestors’ blood and magic have flowed through generations—and
where her destiny awaits. Iona arrives in Ireland with nothing but her Nan’s
directions, an unfailingly optimistic attitude, and an innate talent with horses. Not
far from the luxurious castle where she is spending a week, she finds her
cousins, Branna and Connor O’Dwyer. And since family is family, they invite her
into their home and their lives. When Iona lands a job at the local stables, she
meets the owner, Boyle McGrath. Cowboy, pirate, wild tribal horsemen, he’s
three of her biggest fantasy weaknesses all in one big, bold package. Iona
realizes that here she can make a home for herself—and live her life as she
wants, even if that means falling head over heels for Boyle. But nothing is as it
seems. An ancient evil has wound its way around Iona’s family tree and must be
defeated. Family and friends will fight with each other and for each other to keep
the promise of hope—and love—alive… Don’t miss the other books in the Cousins
O’Dwyer Trilogy Shadow Spell Blood Magick
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Valkenier Connor O’Dwyer is trots op zijn geboortestreek County Mayo, waar
zijn zuster Branna woont en werkt en waar zijn nicht Iona de ware liefde heeft
gevonden. Connor zelf heeft gevoelens voor Branna’s beste vriendin Meara, die
de ogen van een zigeunerin heeft en het lichaam van een godin. Frustrerend
genoeg houdt Meara liever wat afstand, bang als ze is om haarzelf en hun
vriendschap te verliezen. Maar al snel doet Connor dingen waar hij spijt van krijgt
en moet hij de hulp inroepen van al zijn dierbaren om te voorkomen dat hij alles
kwijtraakt wat hem lief is...
Na een mislukte relatie heeft Autumn alleen maar hard gewerkt. Hoog tijd voor
een vakantie in het hotel van haar tante, dus. Helaas blijkt daar net een wat haar
betreft onwelkome gast te zijn ingetrokken: Lucas, de man die haar hart heeft
gebroken! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Kelsey Byden weet niet beter dan dat haar moeder dood is - tot ze op een dag
een brief van haar krijgt. Ze blijkt jaren in de gevangenis te hebben gezeten en
nu op een stoeterij in Virginia te wonen. Compleet van slag confronteert Kelsey
haar vader met haar ontdekking, waarna ze naar het opgegeven adres vertrekt.
Daar, op Three Willows, maakt ze niet alleen kennis met haar moeder, maar ook
met de wereld van de paardenrennen. Een wereld die haar meteen fascineert. Ze
besluit een tijdje te blijven om een band met haar moeder op te bouwen, iets wat
wonderwel snel lukt. En ook met Gabe, buurman én concurrent van Three
Willows Farm, kan ze het vanaf de eerste dag goed vinden. Toch gebeuren er
ook dingen die een schaduw werpen over haar verblijf op de stoeterij.
Onverklaarbare ongelukken met jockeys, trainers, paarden. Het lijkt steeds meer
een echo van de gebeurtenissen van twintig jaar geleden, die uiteindelijk tot
gevolg hadden dat haar moeder van moord werd beschuldigd...
WARNING: This is not the actual book Shadow Spell by Nora Roberts. Do not
buy this reading Sidekick if you are looking for a full copy of this great book.This
sidekick is your guide to comprehending Nora Roberts' Shadow Spell, as you
travel through a world filled with magick, intrigue, and unspeakable evil. Nora
Roberts is used to being on the New York Timesl bestseller list, and Shadow
Spell is ready to stand among her best works. Connor O'Dwyer lives in County
Mayo, the rich history and mysterious lore of Ireland coursing through his veins.
Branna, his sister, lives here as well, and his cousin Iona discovered what love
means here. He has an unbreakable bond with his childhood friends, a bond as
certain as an iron ring. That ring is about to be tested, and this sidekick to
Shadow Spell takes you through each test, analyzing the plot, characters, and
setting.Meara Quinn is Branna's sister, not by blood but in friendship. Connor
sees Meara every day throughout the countryside, as each offers guided tours for
tourists. She is stunning, in every way, but Connor never saw her that way, until a
fateful event leads him into a steamy tangle with her. Connor is no rookie to
entertaining women in his bed, but entertaining them in his heart? That's another
story. In Shadow Spell, Connor's past is creeping in, threatening everything, and
he'll need everyone in his inner circle to get through it unscathed. Our sidekick
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wraps up this dense novel nicely, with a list of questions and responses worthy of
any book club meeting.
De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen,
groene velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig
middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt
in de glazen en waar Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend
oor bieden. Deel 2 Shawn leeft voor zijn muziek en voor de pub. Tot het lot hem
de ogen opent en hij in Brenna O’Toole, een goede vriendin uit het dorp, voor
het eerst van zijn leven een aantrekkelijke vrouw ziet. Vriendschap is niet langer
genoeg voor hem. Is ook hij misschien aangeraakt door die eeuwenoude
betovering die verbroken moet worden? Deze titel is eerder verschenen en is
afzonderlijk te lezen.
Washington D.C. maakt een rustige zomer door. Het enige nieuws is de hittegolf die de
stad lamlegt. Totdat er een jonge vrouw gewurgd wordt gevonden met een briefje op
haar borst: Haar zonden zijn haar vergeven. Al snel volgen er nog twee slachtoffers en
het nieuws alleen nog maar over de moordenaar, die de bijnaam ‘de priester’ heeft
gekregen. Psychiater Tess Court wordt door de politie ingeschakeld om een
profielschets van deze zieke geest te maken. Rechercheur Ben Paris is niet
geïnteresseerd in de mentale staat van de moordenaar, maar kan niet om Tess heen.
Ben is lang, donker en knap, en heeft een legendarische reputatie als het om vrouwen
gaat, maar op Tess lijkt zowel zijn voorkomen als zijn verleden geen invloed te hebben.
Samen gaan ze achter ‘de priester’ aan en proberen hem tegen te houden voordat
een zekere bloedmooie blonde psychiater zelf het volgende slachtoffer wordt...
Shadow SpellPenguin
Een vrouw keert met gevaar voor eigen leven terug naar het huis dat ze is ontvlucht...
Al sinds ze haar geboortedorp ontvluchtte om de kunstwereld te bestormen, is
beeldhouwer Clare Kimball de meest gevierde kunstenares van haar generatie.
Desondanks wordt ze geplaagd door nachtmerries – en de herinnering aan haar vaders
zelfmoord. Sheriff Cameron Rafferty is al verliefd op Clare sinds de middelbare school.
Er groeit een band tussen hen die met de dag sterker wordt. Dan wordt het dorp
opgeschrikt door een moord, die duidelijk te maken heeft met Clares terugkeer. Zal hun
liefde de dramatische gebeurtenissen kunnen overleven?
Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en eeuwenoude
legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie van Iona Sheehans voorvaderen al
generaties lang voort, en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan
een optimistische instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren
bij haar nicht Branna en neef Connor. Iona weet dat ze zich hier thuis kan voelen en het
leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een oude vloek op Iona’s familie,
een kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan opbloeien...
Pandora McVie kent Michael Donahue al zolang ze zich kan herinneren, maar dat
betekent nog niet dat ze hem ook mag. Hoe kan ze dan ooit zes maanden lang met
hem in één huis wonen? Toch is dat precies wat ze zal moeten doen om voor de
nalatenschap van haar oom in aanmerking te komen. Het lijkt een onmogelijke opgave
- maar tijdens de kerst die volgt, komt ze erachter dat Michael en zij wel eens meer met
elkaar gemeen zouden kunnen hebben dan ze ooit van tevoren hadden kunnen
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bedenken...
From #1 New York Times bestselling author Nora Roberts comes the final novel in a
trilogy about the land we’re drawn to, the family we learn to cherish, and the people we
long to love… Book Three of The Cousins O’Dwyer Trilogy Blood Magick County Mayo
is rich in the traditions of Ireland, legends that Branna O’Dwyer fully embraces in her
life and in her work as the proprietor of The Dark Witch shop, which carries soaps,
lotions, and candles for tourists, made with Branna’s special touch. Branna’s strength
and selflessness hold together a close circle of friends and family—along with their
horses and hawks and her beloved hound. But there’s a single missing link in the chain
of her life: love… She had it once—for a moment—with Finbar Burke, but a shared future
is forbidden by history and blood. Which is why Fin has spent his life traveling the world
to fill the abyss left in him by Branna, focusing on work rather than passion. Branna and
Fin’s relationship offers them both comfort and torment. And though they succumb to
the heat between them, there can be no promises for tomorrow. A storm of shadows
threatens everything that their circle holds dear. It will be Fin’s power, loyalty, and heart
that will make all the difference in an age-old battle between the bonds that hold their
friends together and the evil that has haunted their families for centuries. Don’t miss
the other books in the Cousins O’Dwyer Trilogy Dark Witch Shadow Spell
Olivia’s ouders vormden onbetwist het meest stralende stel van Hollywood, tot de
nacht waarin het monster kwam. Het monster dat hun imposante huis vernielde en haar
moeder gruwelijk vermoordde; het monster met het gezicht van haar vader... Nu, twintig
jaar later, merkt Olivia dat haar herinneringen aan die vreselijke nacht zijn vervaagd.
Maar ondanks de verschrikking en het verloop van jaren verlangt een deel van Oliva
ernaar om zich die gruwelijke gebeurtenissen te herinneren, om de waarheid over haar
jeugd te weten. Schrijver Noah Brady is de zoon van de politieman die Olivia na de
moord weggekropen in de kast vond en wil deze beruchte nacht reconstrueren. Maar
voordat ze de strijd met haar verleden kan aangaan, moet Olivia haar toekomst
veiligstellen. Want het monster is terug... en waart rond in de bossen rond de Pacific
Northwest.
Elke zeven jaar, gedurende een week in juli, raken de bewoners van Hawkins Hollow
bezeten door een collectieve gekte. Ze doen dan ondenkbare dingen die ze zich
achteraf niet meer herinneren. Dit bizarre gegeven lokt journaliste Quinn Black naar het
dorpje; ze hoopt er een onderwerp voor haar nieuwe boek te vinden. Het is pas
februari, maar Caleb Hawkins ziet en voelt hoe het kwaad zich al begint te roeren.
Nooit zal hij vergeten hoe de verschrikking eenentwintig jaar geleden begon, en hij is
vastbesloten het te stoppen. Daarbij roept hij de hulp in van zijn beste vrienden Fox en
Gage. Quinn blijkt ook over bijzondere gaven te beschikken die haar binden aan het
dorp – en aan Cal...?
Als Nell Channing een nieuw leven begint op een eiland voor de kust van
Massachusetts, denkt ze eindelijk veilig te zijn voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze
gaat werken bij Mia Devlin, wier boekhandel annex café het bruisende centrum van het
eiland vormt. Al snel is sheriff Zack Todd er niet meer weg te slaan. Maar net als Nell
hem een beetje begint te vertrouwen, wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar
verleden en met het feit dat het eiland nog steeds zucht onder een vreselijke vloek
Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt
oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de
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glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt
haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon
te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met
een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset. Afstand
houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de
weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Cilla McGowan, kleindochter van de wereldberoemde filmster Janet Hardy, heeft Little
Farm gekocht: de plek waar haar oma zich altijd verborg voor alle Hollywood-gekte.
Cilla wil de boerderij restaureren als eerbetoon aan haar grootmoeder. Janet Hardy
was een legende – glamoureus, beeldschoon en getroebleerd – die onder verdachte
omstandigheden stierf. Cilla raakt in de ban van de grootmoeder die ze nooit echt heeft
gekend en die zo mysterieus aan haar einde is gekomen. Maar iemand in Cilla’s
omgeving wil dat zij het verleden met rust laat en ze wordt het slachtoffer van enkele
brute aanvallen. Samen met haar buurman Ford Sawyer probeert Cilla erachter te
komen wie haar bedreigt, en waarom...
From #1 New York Times bestselling author Nora Roberts comes the second novel in a
trilogy about the land we’re drawn to, the family we learn to cherish, and the people we
long to love… Book Two of The Cousins O’Dwyer Trilogy Shadow Spell With the
legends and lore of Ireland running through his blood, falconer Connor O’Dwyer is
proud to call County Mayo home. It’s where his sister, Branna, lives and works, where
his cousin, Iona, has found true love, and where his childhood friends form a circle that
can’t be broken. A circle that is about to be stretched out of shape—by a long-awaited
kiss. Meara Quinn is Branna’s best friend, a sister in all but blood. Her and Connor’s
paths cross almost daily, as Connor takes tourists on hawk walks and Meara guides
them on horseback across the lush countryside. She has the eyes of a gypsy and the
body of a goddess…things Connor has always taken for granted—until his brush with
death propels them into a quick, hot tangle. Plenty of women have found their way to
Connor’s bed, but none to his heart until now. Frustratingly, Meara is okay with just the
heat, afraid to lose herself—and their friendship—to something more. But soon, Connor
will see the full force and fury of what runs in his blood. And he will need his family and
friends around him when his past rolls in like the fog, threatening an end to all he loves…
Don’t miss the other books in the Cousins O’Dwyer Trilogy Dark Witch Blood Magick
Het laatste deel van het geliefde Bruidenkwartet nu in nieuwe editie Vier vriendinnen
runnen samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de
liefde in hun eigen leven toe te laten. Parker is het gezicht van Vows. Zij organiseert,
regelt en voldoet aan de vreemdste wensen van de bruiden. Ze weet precies wat ze wil
en ook hoe ze dat kan bereiken: met ijzeren discipline en keihard werken. Maar haar
eigen hart kan ze moeilijk onder controle krijgen.
Ancient magic, modern-day mishap and passionate love affairs are combined in these
two mesmerising short stories. Spellbound Roguish and overworked, world-famous
photographer Calin Farrell is struggling to shut out the strangely vivid dreams that have
beset him since his childhood. Then, on a visit to Ireland, a glimpse of the bewitchingly
beautiful Bryna changes everything. When Bryna reveals that their destinies are bound
by an ancient spell, Calin laughs it aside. But if Calin does not fight for her, Bryna will
face a terrifying fate. Ever After Allena has always struggled to get her life on track.
And, true to form, on a trip to Ireland she is distracted by a beautiful, ancient pendant Page 5/9
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and then a strange storm leaves her stranded on a distant island. Allena is forced to
take shelter with her rescuer: the rugged and surly Conal. But Conal is horrified to see
Allena wearing the pendant - a sign that fate is catching up with him. He fights it at
every turn, but the enchanting Allena alters his life in ways he never thought possible.
De wijnen van het huis Giambelli, met als thuisbasis een prachtige villa in Californië en
een nevenvestiging in Italië, zijn al drie generaties lang wereldberoemd. En Sophia, de
trots van haar familie, verstaat haar vak. Dan kondigt grootmoeder Tereza, de mater
familias, aan dat het bedrijf gaat fuseren met de wijngaard van de MacMillans. Sophia
wacht een andere taak. Op zichzelf heeft Sophia daar niet zoveel bezwaar tegen, ware
het niet dat ze nu is gedwongen nauw samen te werken met Tyler MacMillan. Sohia
moet hem de kneepjes van haar vak bijbrengen, Ty wordt op zijn beurt geacht Sophia
bij te brengen waar het bij wijn echt over gaat: alleen druiven van de beste kwaliteit, op
het juiste moment en de juiste manier geoogst, leveren de topkwaliteit waar beide
huizen befaamd om zijn. Hoewel Sophia zich meteen sterk tot Ty aangetrokken voelt,
beschouwt ze hem tegelijk als haar grootste rivaal. Als onverwacht door sabotage de
reputatie van het familiebedrijf teloor dreigt te gaan, verandert er nog meer in het leven
van Sophia. Vanaf dat moment gaat het er niet meer om wie de baas is, maar wie
overleeft.
Gage Turner wordt niet graag herinnerd aan het verleden. Zijn jeugd in Hawkins Hollow
was alleen maar draaglijk dankzij zijn beste vrienden Fox en Caleb. Nu zij een beroep
op hem hebben gedaan, keert Gage terug naar zijn geboortedorp; hij lijkt over krachten
te beschikken die een eind zouden kunnen maken aan de vloek. Ook Cybil Kinski
beschikt over speciale gaven. Samen zouden Cybil en Gage een perfect team vormen,
al was het maar omdat de aantrekkingskracht tussen hen onmiskenbaar is. Maar een
leven vol teleurstellingen heeft beiden schuw en afhoudend gemaakt. En wie durft er
plannen voor de toekomst te smeden als het heden zo onzeker is?
Voor het onderzoek naar de dood van Anne Trulane zal journaliste Laurel Armand de
moerassen van New Orleans in moeten. En dat is niet het enige. Ze ontkomt er ook niet aan
een bezoek aan de man te brengen op wie ze als tiener smoorverliefd was: de echtgenoot van
Anne. Maar de grootste hindernis is nog wel haar rivaal, Matt Bates, met wie ze in het
broeierige Zuiden nauw zal moeten samenwerken... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een
2-in-1 bundel.
Nora Roberts verkocht ruim 500 miljoen exemplaren wereldwijd Simone, Mi en Tish zijn al
sinds hun jeugd hartsvriendinnen. Na hun eindexamen zijn ze van plan gezamenlijk naar New
York te vertrekken, voor nieuwe avonturen met z’n drieën. Maar eerst is het zomervakantie,
en Mi en Tish proberen Simone te helpen om over haar gebroken hart heen te komen nadat
haar vriendje het heeft uitgemaakt. Een bioscoopavondje lijkt hun de perfecte afleiding. Als
Simone even naar het toilet is, hoort ze schoten vanuit de zaal. Ze belt meteen het
alarmnummer, en door haar snelle reactie wordt nog erger voorkomen. Het incident kost vele
levens, en voor de overlevenden zal niets ooit nog hetzelfde zijn. Ook de drie schutters zijn
dood – maar zij waren niet het brein achter het plan. De echte dader is woedend, ontevreden
met het resultaat, en zweert wraak... De pers over Nora Roberts ‘I love Nora Roberts.’
Stephen King ‘Amerika’s favoriete auteur.’ The New Yorker ‘Nora Roberts is een superster.’
The New York Times ‘De succesvolste auteur ter wereld.’ The Washington Post
De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene
velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is
Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen en waar
Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 1 Gedeprimeerd
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door haar scheiding arriveert psychologe Jude Frances Murray vanuit Chicago in Ierland, het
land van haar voorouders. Ze trekt zich terug in de cottage van haar grootmoeder. Al snel
wordt Jude geobsedeerd door de mythen en sagen van de streek en besluit ze deze verhalen
op te schrijven. Ze wordt daarbij geholpen door Aidan Gallagher, eigenaar van de lokale pub,
een Ier in hart en nieren. De Gallaghers van Ardmore Deze titel is eerder verschenen.
Nora Roberts is de absolute koningin van de romantische spanning - haar fans komen altijd
terug voor meer Alice Bodine heeft er geen zin meer in. Altijd de regeltjes volgen, altijd aan
verwachtingen voldoen en altijd vergeleken worden met haar perfecte oudere zus Maureen.
Dus op de dag dat Maureen gaat trouwen, loopt Alice weg van de familieranch. Maar de
vrijheid die een tiener voor ogen heeft is heel anders dan de vrijheid die ze krijgt. Twee jaar
later wil ze terugkeren naar haar liefhebbende familie – ouder, wijzer, en vooral nederiger.
Maar dan wordt ze ontvoerd, en vervliegt alle hoop dat ze haar familie ooit terug zal zien.
Vijfentwintig jaar later gaat het goed met de ranch. Maureen, haar man en drie kinderen
hebben een zeer succesvol bedrijf opgezet en alles lijkt in orde. Maar het verdriet van de
verdwijning van Alice is er nog steeds en overschaduwt het geluk en succes. Tot op een dag
een mishandelde vrouw langs de kant van de weg wordt gevonden en naar het ziekenhuis
wordt gebracht. De vrouw blijkt Alice te zijn, en langzaam begint haar weg terug naar herstel.
Maar degene die Alice al die jaren geleden ontvoerde is nog steeds op vrije voeten... Over de
boeken van Nora Roberts ‘I love Nora Roberts.’ Stephen King ‘Amerika’s favoriete auteur.’
The New Yorker ‘Nora Roberts is een superster.’ The New York Times
Het tweede deel in de Cirkel-trilogie - boordevol liefde, avontuur en magie Blair is het gewend
om alleen te zijn; ze is een demonenjager in een wereld die niet gelooft in het bovennatuurlijke.
Nu ze deel uitmaakt van Morrigans cirkel van zes, leert ze met moeite om de anderen te
vertrouwen. Daarbij voelt ze zich vooral aangetrokken tot Larkin, een man die meerdere
gedaanten kan aannemen. Als mens is hij bijzonder geslaagd: charmant, speels en knap op
een ongepolijste manier. De cirkel heeft twee maanden de tijd om zich voor te bereiden op een
confrontatie met Lilith en haar leger. Wanneer ze op zoek gaan naar versterking, komt Blair
voor de keuze te staan: weerstaat ze de overweldigende aantrekkingskracht tussen haar en
Larkin, of zet ze alles op het spel voor een onmogelijke liefde... Lezers over de Sterren-trilogie
‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en
scherpe en grappige dialogen neemt ze je mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te
dromen.’ ‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin
boordevol spanning en zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een
aanrader. Ik kijk al uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van
Nora Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Branna O’Dwyer geniet van haar leven. Ze is eigenaar van de goedlopende The Dark Witchshop, en met haar vriendelijke hulpvaardigheid heeft ze een hechte band gesmeed met
vrienden en familie. Ooit had ze korte tijd iets moois met Fin Burke, maar bloedbanden en
geschiedenis verhinderden hun samenzijn. Als Branna en Fin toch weer voor elkaar bezwijken,
hebben ze al hun kracht en loyaliteit nodig om te zegevieren in het gevecht met het kwaad dat
hun familie al -eeuwenlang achtervolgt.
Alle kinderen en kleinkinderen van Daniel MacGregor krijgen te maken met de liefdevolle
bemoeizucht van hun temperamentvolle stamvader. Hij wil hen namelijk net zo gelukkig zien
als hij al jaren met zijn Anna is... Kunstenaar Daniel Campbell MacGregor, D.C., houdt niet van
feestjes. Maar wanneer zijn grootvader hem smeekt Layna een avond mee uit te nemen, kan
hij moeilijk weigeren. Hoewel D.C. en Layna niets van elkaar moeten hebben, wrijft grootvader
al tevreden in zijn handen! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een e-bundel met de complete
miniserie.
Fox O’Dell en zijn vrienden weten nog precies hoe het begon: ze vierden hun tiende
verjaardag met een nachtje survival in het bos. Maar wat een plechtige viering van hun
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bloedbroederschap had moeten zijn, deed een driehonderd jaar oude vloek herleven.
Sindsdien wordt hun dorp elke zeven jaar geplaagd door heftige, onbegrijpelijke
gebeurtenissen. Layla Darnell, een winkelmanager uit New York, wordt naar Hawkins Hollow
toe getrokken om redenen die ze zelf niet begrijpt – maar langzamerhand wordt duidelijk dat
het iets persoonlijks is. En hoewel Fox afstand probeert te bewaren, wordt zijn interesse in
Layla ook steeds persoonlijker...

Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een
stormachtige avond ontmoeten in Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net
buiten Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal
veranderen... Deel 2 Dana kan soms nog steeds niet geloven in wat voor situatie ze is
beland, maar één ding is zeker: het is haar beurt om een gouden sleutel te zoeken.
Natuurlijk duikt ze meteen met haar neus in de boeken. Lezen is waar haar leven om
draait, wat het zin geeft en mooi maakt. Ze werkt in een bibliotheek (oké, werkte, maar
dat is niet haar schuld), en de enige keer dat haar hart werd gebroken was door een
schrijver... Het kan dus bijna niet anders dan dat ze in een boek het antwoord zal
vinden. Maar dan ontdekt ze dat ze in een verhaal is terechtgekomen dat enger en
ongrijpbaarder is dan de spannendste thriller...
WARNING: This is not the actual book Shadow Spell by Nora Roberts. Do not buy this
Review if you are looking for a full copy of this great book. Read this review to gain a
better perspective of the novel's high and low points, while also considering the
presentation of an alternative outcome.Shadow Spell, the second installment of The
Cousins O'Dwyer Trilogy, continues the paranormal tale left behind by Dark Witch. This
review of the middle piece walks you through the novel's high and low points, while
breaking down what is occurring behind the scenes. Cabhan has much stacked against
him yet again, with warriors, descendants of Sorcha, and many others with great power
hot on his heels. The summer solstice battle has come and gone, without a true winner,
so the group decides to destroy him by attacking the source of his power. Cabhan
prepares as he always does, by focusing on the weaknesses of each member, which
this expert review also details.The plot in Shadow Spell weakens a bit, however, as
Cabhan, true to his history, underestimates the bonds between those he wishes to
destroy. The novel's true strength is in its portrayal of the budding romance between
Connor and Meara. The steam emanating from them almost makes the actual good vs.
evil theme seem like an afterthought, and the novel is better for it. Picturesque rural
Ireland and the dense characters are the true stars in Shadow Spell, not the urban
fantasy aspect.
‘De groene heuvels’ van Jan Karon is het derde deel in de serie ‘Welkom in Mitford’
en staat garant voor uren ontspannen leesplezier. Jarenlang is Father Tim, de dominee
van Mitford, gelukkig getrouwd geweest met zijn werk en zijn gemeente. Nu is hij
getrouwd met zijn levendige buurvrouw Cynthia. Het leven in Mitford heeft nog nooit zo
vol verrassingen gezeten. Zijn vrouw laat zijn – toch al stokoude – muren er nog ouder
uitzien en verbrandt zijn gordijnen. De jongen die als een zoon voor hem geworden is,
maakt een keuze die Father Tims hart breekt. En het leren omgaan met de computer is
nog verschrikkelijker dan zijn aanvaringen met een aantal gemeenteleden. Maar dit is
allemaal niets vergeleken bij de gebeurtenissen op het kampeerweekend van de
kerkelijke jongerengroep – gebeurtenissen die een ander mens van hem maken. ‘De
groene heuvels’ is het los te lezen vervolg op ‘Thuis in Mitford’ en ‘Er brandt nog
licht’. Met veel vaart en humor schrijft Jan Karon over warme, levenslustige
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personages in een pittoreske omgeving. Mitford is het dorpje waar iedereen van
droomt.
Het derde en laatste deel van de populaire Boonsboro Inn-trilogie Een
ongecompliceerde los-vastrelatie is het beste van twee werelden... of toch niet? Het
prachtige hotel staat al eeuwen in hartje Boonsboro. Het heeft vreugde en verdriet
gekend, oorlog en vrede, liefde en haat. Nu is het oud en moe en rijp voor de sloop.
Maar dan wordt het gekocht door de familie Montgomery: drie broers, die samen een
aannemersbedrijf runnen, en hun excentrieke moeder. Zij willen het pand liefdevol
opknappen en nieuw leven inblazen door er een bed & breakfast in te beginnen: de
Boonsboro Inn. Ryder weet wel dat hij niet de meest sociale Montgomery-broer is,
maar dat zijn moeder zonder overleg Hope Beaumont als manager voor de bed &
breakfast heeft aangenomen, ergert hem mateloos. Toch moet hij toegeven dat ze
gelijk had: Hope is efficiënt en toegewijd. En waanzinnig sexy. Wat hem betreft staat
niets een ongecompliceerde, los-vastrelatie in de weg. Tot zijn verrassing is Hope het
daar niet alleen mee eens, ze blijkt zelfs nog beter in los-vast dan hij. Wat positief lijkt,
tot hij merkt dat hij méér wil...
Het tweede deel van de nieuwe trilogie van de koningin van de romantic suspense
Meermin Annika komt uit de zee en daar zal ze naar moeten terugkeren na haar
queeste om de sterren te vinden. Haar haast onwereldse schoonheid, puurheid en
atletische gratie zijn adembenemend. Reiziger Sawyer King heeft de Wachters door
ruimte en tijd naar het eiland Capri gebracht, waar de Ster van Water zich bevindt. En
als hij Annika in haar element ziet, merkt hij dat hij wordt aangetrokken door haar
vrolijke, optimistische geest. Maar Sawyer weet dat als hij haar toelaat in zijn hart, hij
de vaste grond onder zijn voeten zal verliezen. Intussen loert in het duister nog altijd
hun vijand... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts, dank je wel voor weer een
heerlijke trilogie vol liefde, romantiek en avontuur.’ Goodreads ‘De Sterren-trilogie is
weer Nora op haar best: grappig, romantisch, spannend. Ik heb weer van elk woord
genoten.’ Goodreads 'Geen enkele fan van Nora Roberts zou deze nieuwe trilogie
willen missen!’ Goodreads
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