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De apothekersdochter Julie Klassen
2012-10-16 Een meeslepende Regencyroman over een jonge vrouw die op
zoek is naar haar plaats in de
wereld. Engeland, begin negentiende
eeuw. Als Lilly Haswell vijftien is,
verdwijnt haar moeder spoorloos.
Jarenlang hoopt de apothekersdochter
op een teken van leven. Maar het
blijft stil. Ook van haar vader, met
wie ze nauw samenwerkt, krijgt ze
niets los over dit familiegeheim. Dag
in, dag uit helpt Lilly incognito in
de apotheek. Voor vrouwen is het in
die periode ongehoord om zich bezig
te houden met medische zaken. Hoe
ouder Lilly wordt, hoe meer haar
verlangen groeit om het kleine dorp
achter zich te laten en zelf de
wereld te ontdekken. Zodra iemand
haar de kans biedt om een tijdje in
Londen te verblijven, grijpt Lilly
die met beide handen aan, en zegt ze
haar vader en broertje vaarwel. Ze
begint aan een ontdekkingsreis naar
haar plek in de grote wereld, naar
avontuur en romantiek, en naar de
waarheid omtrent het geheim dat haar
familie al zo lang in zijn greep
houdt. Maar dan krijgt ze bericht dat
haar vader ziek is. Wetend dat zij de
enige is die de apotheek draaiende
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kan houden, staat ze voor een
moeilijke keuze. Welke koers zal
Lilly haar leven geven?
De erfgename van Winterwood Sarah E.
Ladd 2014-04-30 'De erfgename van
Winterwood' van Sarah Ladd is een
prachtig verhaal over een jonge vrouw
die besluit haar hart te volgen.
Engeland, 1814. Amelia Barrett, de
erfgename van een oud landgoed,
belooft haar stervende vriendin dat
zij voor haar dochtertje Lucy zal
zorgen. Daarmee haalt ze zich echter
de woede van haar familie en vooral
van haar verloofde Edward op de hals.
Amelia ziet nog maar één oplossing:
ze zal trouwen met de vader van het
kind, kapitein Graham, een man die ze
nog nooit heeft ontmoet. Maar voordat
het zover komt, slaat het noodlot
toe: Lucy wordt ontvoerd. Nadat Sarah
Ladd de klassiekers van Jane Austen
en de zuster Brönte had verslonden,
was ze zo verslaafd geraakt aan de
Engelse Regency-sfeer dat ze besloot
zelf historische romans te schrijven
die zich deze periode afspelen.
Archie Greene en het geheim van de
magiër D.D. Everest 2015-03-21 Op
zijn twaalfde verjaardag ontvangt
Archie Greene een geheimzinnig
cadeau, dat wordt bezorgd door iemand
van een gerenommeerd
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advocatenkantoor. Het is een
vierhonderd jaar oud boek dat
geschreven is in een taal die hij
niet kent. In het pakket zit ook een
speciale opdracht, Archie moet het
boek terugbrengen naar het Museum van
Magische Varia. Archie heeft geen
idee waarom juist hij het boek heeft
gekregen, maar hij merkt al snel dat
duistere krachten er alles voor over
hebben het boek te bemachtigen.
Archie komt terecht in een wereld
waarin boeken kunnen praten,
bibliothecarissen toverkracht
bezitten en magische spreuken tot
leven komen.
Kleine wonderen Stephanie Knipper
2017-02-28 Intens ontroerende roman,
voor liefhebbers van Jojo Moyes en
Kristin Hannah Als opgroeiende zusjes
waren Rose en Lily onafscheidelijk,
maar in hun volwassen leven
verwaterde het contact, omdat Lily
niet kon omgaan met de veeleisende
opvoeding van Rose’ autistische
dochter. Wanneer Rose ernstig ziek
wordt, moet Lily terugkeren naar de
bloemkwekerij van de familie en moet
ze de angst die haar wegdreef onder
ogen gaan zien. Kleine wonderen is
geschreven met veel gevoel en begrip
voor wat het betekent om ‘anders’ te
zijn. Het is een roman over het
belang van familie en over de bergen
die mensen kunnen verzetten om hun
geliefden te beschermen. ‘Een
overtuigende, liefdevolle roman over
familie en toewijding.’ – NEW YORK
JOURNAL OF BOOKS
Het tranenmeer Emily Rodda 2005
De doolhof Emily Rodda 2005*
De juffrouw uit Devonshire Julie
Klassen 2013-03-25 Emma Smallwood
verhuist met haar vader naar de kust
van Cornwall. Ze nemen hun intrek in
een groot landhuis bij een barones en
haar vier zonen. Samen geven ze les
aan de jongste twee, maar al snel
blijkt dat iemand het op haar heeft
voorzien. Wie scheurde een bladzijde
uit haar dagboek? En wie sloop s
friends-and-foes-the-jonquil-brothers-1-sarah-m-eden

nachts haar kamer binnen? Het is aan
Emma de taak om uit te pluizen wie
hiervoor verantwoordelijk is en aan
welke zoon ze haar hart kan
toevertrouwen.
Dromen van vroeger Raeanne Thayne
2014-09-02 Het liefst zou Maura
McKnight wegkruipen in een warm
holletje en de feestdagen aan zich
voorbij laten gaan. Hoewel haar
familie en vrienden in Hope's
Crossing het goed bedoelen, kan ze
hun medeleven bijna niet verdragen.
Er is niets wat haar verdriet na het
verlies van haar jongste dochter kan
verlichten - al is ze natuurlijk wel
erg blij dat Sage, haar andere
dochter, met de kerst thuis is. Wat
ze alleen nooit had verwacht, is dat
Sage uitgerekend de persoon heeft
meegebracht die Maura juist voor haar
verborgen had willen houden: Jackson
Lange. Sage', vader. Maura is
stomverbaasd dat Jack, haar
jeugdliefde, terug is in Hope's
Crossing. Al die jaren geleden
beweerde hij toch dat hij nooit meer
een voet in het stadje zou zetten?
Hij wil Sage leren kennen, zegt hij,
de dochter over wie zij hem nooit
iets heeft verteld. En hij eist een
verklaring. Maar zij heeft ook nog
een appeltje met hém te schillen...
De schaduwtroon Jennifer A. Nielsen
2015-04-16 Het sluitstuk in de
trilogie is meer dan ooit een
pageturner Het geduld van de fans is
lang genoeg op de proef gesteld:
eindelijk volgt de ontknoping van
deze New York Timesbestsellerreeks.
Carthya is in staat van oorlog.
Niemand is nog veilig. En wanneer
Jaron verneemt dat Koning Vargan van
Avenia Imogen heeft ontvoerd om
Carthya te onderwerpen, weet Jaron
wat hem te doen staat. Hij vertrekt
op missie. Maar alles wat fout kan
gaan, gaat fout. Zal hij alles wat
hij liefheeft verliezen? Of zal hij
het tij kunnen keren?
Red Cell Mark Henshaw 2016-03-24 'Red
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Cell is zowel clever als razend
spannend en dwingt je naar het puntje
van je stoel.' - Howard Gordon,
producent van 24 en Homeland 'Deze
thriller is perfect voor de lezers
van Tom Clancy.'- Booklist Kyra
Stryker ziet haar carrière bij de CIA
in rook opgaan als haar eerste missie
in Venezuela uitloopt op een totale
mislukking en ze met gevaar voor
eigen leven ternauwernood kan
ontsnappen. Als de arrestatie van een
groep Chinese spionnen in Taiwan
uitloopt op een vuurgegevecht waarbij
ook een onbekende gifstof vrijkomt,
lijkt de veiligheid van de regio, en
uiteindelijk de hele wereld in
gevaar. Stryker wordt toegevoegd aan
de Red Cell: een CIA-denktank onder
leiding van de rechtlijnige maar
briljante Jonathan Burke. Ze krijgen
de opdracht om een dubbelspion met de
codenaam Pionier uit China te
smokkelen. De kennis die hij heeft,
zou wel eens het verschil kunnen
betekenen tussen vrede in de Stille
Oceaan en het uitbreken van een Derde
Wereldoorloog. Red Cell neemt de
lezer mee van het Pentagon naar het
Witte Huis, een vliegdekschip op zee
en de schimmige stegen van Peking
waar Stryker en Burke verwikkeld zijn
in een levensgevaarlijke race tegen
de klok om het geheime superwapen van
de Chinezen tegen te houden, en de
veiligheid van de regio te
garanderen.
Geachte Mr. Knightley Katherine Reay
2017-07-25 ‘Geachte Mr. Knightley’
van Katherine Reay is een heerlijk,
hartverwarmende briefroman. De slimme
twintiger Samantha Moore is
opgegroeid in een weeshuis en heeft
niets voor zichzelf. Studeren is een
oude droom die ze allang heeft
opgegeven en ze slijt haar dagen
achter de toonbank bij een Starbucks.
Ze weet dan ook niet wat haar
overkomt als een stichting haar een
studiebeurs aanbiedt. Het enige wat
van haar wordt verwacht, is dat ze de
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mysterieuze oprichter van de
stichting op de hoogte houdt van haar
vorderingen. Hoewel Sam bindingsangst
heeft, mensen doorgaans uit de weg
gaat en vlucht in het citeren van
Jane Austen-romans als iemand te
dichtbij komt, voelt ze zich vreemd
vrij in haar brieven aan deze Mr.
Knightley, die ze nog nooit heeft
ontmoet... Of toch wel? Katherine
Reay laat zich graag inspireren door
Jane Austen en haar tijdgenoten, maar
geeft een geheel eigen en eigentijdse
twist aan deze klassiekers.
De bruid van Ivy Green Julie Klassen
2019-01-15 Een historische roman vol
spanning en romantiek, die zich
afspeelt in negentiende-eeuws
Engeland. ‘De bruid van Ivy Green’
van Julie Klassen is het derde en
laatste deel in de Ivy Hill-serie
over het gelijknamige pittoreske
dorpje in Engeland. Er gebeurt van
alles in Ivy Hill: Jane Bell krijgt
de kans om te trouwen, maar weigert
haar herberg op te geven. Mercy Grove
verlaat haar school en het lijkt erop
dat ze als oude vrijster zal
eindigen. Verder verwacht iedereen
dat Miss Brockwell met een man van
adel gaat trouwen en komt er ook nog
eens een geheimzinnige kleermaakster
in het dorp wonen. Al met al: een
spannende en romantische ontknoping
van de Ivy Hill-serie! De historische
romans van Julie Klassen spelen zich
af in de Regency-periode in Engeland,
net als de kostuumdrama’s van Jane
Austen en de zusjes Brontë. ‘De bruid
van Ivy Green’ is het vervolg op ‘De
herberg van Ivy Hill’ en ‘De dames
van Ivy Cottage’, maar kan ook prima
los gelezen worden.
De aloha quilt Jennifer Chiaverini
2014-08-04 De zomer op Elm Creek
Quilt kamp loopt weer op zijn einde
en Bonnie ziet op tegen de eenzame
winter nu haar quiltwinkel is
gesloten en met een scheiding in het
vooruitzicht. De onverwachte
uitnodiging van Claire om haar op
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Hawaï te komen helpen bij het
opzetten van een quiltkamp komt
precies op het goede moment. Al snel
raakt Bonnie verzeild in vele
avonturen.Maar dan besluit haar
overspelige echtgenoot dat hij zijn
aandeel in Elm Creek Quilts terug wil
en brengt zo haar financiën en
dierbaarste vriendschappen in gevaar.
Gelukkig maakt ze ook nieuwe
vrienden, zoals Hinano Paoa, de
eigenaar van de plaatselijke
muziekwinkel. Door hem leert Bonnie
de tradities en cultuur van Hawaï
kennen en ontdekt ze totaal
onverwacht opnieuw de liefde.
Het drakennest Emily Rodda 2007
In ongenade J.M. Coetzee 2012-07-11
Met In ongenade werd J.M. Coetzee
wereldberoemd. Het geldt inmiddels
als een moderne klassieker. In
ongenade werd verfilmd als Disgrace.
Voor een man van zijn leeftijd,
tweeënvijftig, gescheiden, heeft hij
het probleem van de seks naar zijn
idee heel aardig opgelost. Iedere
donderdagmiddag rijdt hij naar Green
Point. Stipt om twee uur drukt hij op
de bel bij de ingang van Windsor
Mansions, zegt zijn naam en gaat naar
binnen. In de deur van nummer 113
staat Soraya op hem te wachten. Een
wetenschapsman, werkzaam aan de
universiteit maar in ongenade
gevallen door een affaire met een
studente, trekt zich terug op de
afgelegen boerderij van zijn dochter,
in de hoop enig evenwicht in zijn
leven aan te brengen. Maar de harde
werkelijkheid rukt meedogenloos op en
verstoort alle broze relaties. Hij
wordt samen met zijn dochter het
slachtoffer van een gewelddadige
actie.
Donker getij Jennifer Donnelly
2015-11-05 Donker getij is het
voorlaatste deel in de Waterfire
Saga. Boordevol politieke intriges en
huiveringwekkende spanning! Eens was
ze een verloren prinses, maar nu is
Serafina de zelfverzekerde leider van
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de Black Fin Resistance. Terwijl ze
werkt aan het saboteren van haar
vijand en het werven van bondgenoten,
worden haar vrienden geconfronteerd
met hun eigen uitdagingen. Ling wordt
gedeporteerd naar een gevangeniskamp;
Becca ontdekt een beschamend geheim.
Ava kan niet terug naar huis, omdat
de doodrijders wachten op haar komst.
En het wordt steeds moeilijker voor
Serafina’s verloofde Mahdi om de
schijn op te houden dat hij verliefd
is op Lucia Volerno. Als Lucia’s
ouders achterdochtig worden, is zijn
leven – en alle hoop voor Serafina –
voorbij. • Internationale
bestsellerauteur • Derde boek in een
reeks van vier epische verhalen
Podkin Eenoor Kieran Larwood
2017-03-14 Laat je meevoeren door dit
verrassende fantasy-verhaal over een
onwaarschijnlijke held. Welkom in de
wereld van Podkin Eenoor! Ieder
konijn weet wie Podkin Eenoor is. Van
jong tot oud kennen ze de verhalen
over hun onverschrokken, slimme
soortgenoot. Zijn status is
legendarisch, mythisch haast. Maar
zijn die verhalen niet een beetje
overdreven? Het is midwinternacht als
een rondreizende bard aankomt in de
konijnenburcht van Doornwoud. In ruil
voor een maaltijd en een slaapplek
biedt hij aan het échte verhaal te
vertellen. Ademloos luisteren de
konijnen naar de geschiedenis van
Podkin Eenoor - het dappere konijntje
dat ondanks zijn jonge leeftijd hun
allergrootste vijand wist te
verslaan. Met heel veel sfeer,
spanning en een onderliggende
grimmigheid laat dit fantastische
avonturenverhaal zich vergelijken met
klassiekers als De Hobbit en
natuurlijk Waterschapsheuvel. De even
zo magische illustraties zijn van
David Wyatt, die eerder boeken
illustreerde van auteurs als J.R.R.
Tolkien, Edgar Allan Poe en Terry
Pratchett. 'Verhalen gaan niet alleen
maar over strijd en wraak,' zegt de
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bard. 'Je moet ook de hoofdpersonen
tot leven laten komen. Een beetje
spanning, een beetje sfeer, dat hoort
er ook bij. En wat romantiek.'
De torens van Trebizonde Emilie Rose
Macaulay 1987 Een jonge Britse
schilderes gaat met haar excentrieke
tante en een anglicaanse geestelijke
naar Turkije om de vrouwen te
emanciperen en het anglicanisme te
verspreiden.
Er was eens een kasteel Piers Torday
2017-11-04 Er was eens een kasteel is
het nieuwe boek van Piers Torday,
auteur van de Laatste wilde dierentrilogie en winnaar van de Guardian
Fiction Children’s Prize. Een magisch
winters sprookje. Er was eens een
kasteel is het nieuwe boek van Piers
Torday, auteur van de Laatste wilde
dieren-trilogie en winnaar van de
Guardian Fiction Children’s Prize.
Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met
zijn familie door een besneeuwd
landschap, op weg naar zijn
grootouders. Maar ze komen er nooit
aan. De auto slipt en Mouse wordt uit
de auto geslingerd. Hij wordt wakker
in een magisch landschap met een
praatziek schaap en een nogal bazige
paard als gezelschap. Mouse
onderneemt een wonderlijke reis door
een wereld vol monsters, gevaarlijke
ridders en mysterieuze tovenaars.
Terwijl hij op zoek is naar een
kasteel dat er misschien niet is,
realiseert hij zich dat dit misschien
wel de belangrijkste reis van zijn
leven is... ‘Piers Torday bewijst
opnieuw dat hij een van de beste
kinderboekenauteurs van dit moment
is.’ The Guardian
Miyax, de wolven en de jager Jean
Craighead George 1974 Een
Eskimomeisje verdwaalt op de toendra
van Alaska, waar ze uit zelfbehoud
vriendschap sluit met een troep
wolven.
The London Journal, and Weekly Record
of Literature, Science, and Art 1853
Het oudste Faust-drama Christopher
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Marlowe 1887
Terug naar Del Emily Rodda 2006
Het Glazen Paleis Emily Rodda 2006
Mabel Vaughan Maria Suzannah Cummins
1858
The Rotarian 1958-11 Established in
1911, The Rotarian is the official
magazine of Rotary International and
is circulated worldwide. Each issue
contains feature articles, columns,
and departments about, or of interest
to, Rotarians. Seventeen Nobel Prize
winners and 19 Pulitzer Prize winners
– from Mahatma Ghandi to Kurt
Vonnegut Jr. – have written for the
magazine.
De stille gouvernante Julie Klassen
2012-10-19 Als de jonge Olivia Keene
ziet hoe haar vader haar moeder
wurgt, bedenkt ze zich geen moment en
grijpt het eerste het beste voorwerp
om hem voor het hoofd te slaan. Zodra
de gevolgen van haar daad tot haar
doordringen, beseft ze dat niets ooit
meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder
helpt haar te vluchten en regelt een
onder-komen bij een oude kennis aan
het hof van Brightwell. Daar vangt
Olivia, die door het trauma niet meer
kan spreken, een geheim gesprek op
tussen de heer des huizes en zijn
zoon Edward. Edward ontdekt dat
Olivia op de hoogte is van informatie
die zijn reputatie kan schaden en
stelt haar aan als gouvernante om
haar in de gaten te kunnen houden.
Maar hoe vaker hun paden elkaar
kruisen, hoe duidelijker wordt dat
zij niet zijn grootste bedreiging,
maar juist zijn redding blijkt te
zijn. Na Onvoorwaardelijk en De
apothekersdochter schreef Julie
Klassen opnieuw een prachtige
historische thriller die speelt in de
Regency-periode in Engeland.
Liefhebbers van Jane Austen kunnen
hun hart ophalen aan De stille
gouvernante!
Een engel in Rome Amy Harmon
2017-10-12 Eva Rosselli en Angelo
Bianco groeien op als broer en zus,
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maar het is niet de bloedband die hen
verbindt... Italië, 1933. Als Angelo
Bianco op zijn negende naar Italië
wordt gestuurd, is hij een geschenk
uit de hemel voor Eva Rosselli.
Eindelijk het broertje waar ze al zo
lang op hoopte! Terwijl ze samen
opgroeien, ontstaat een hechte ban
tussen de twee, die ernstig op de
proef wordt gesteld als Angelo
besluit zijn roeping tot priester te
volgen. Tien jaar later is Angelo tot
priester gewijd, en is Eva op de
vlucht voor de Gestapo. In een
uiterste wanhoopsdaad klopt ze aan
bij Angelo, die Eva verstopt in een
klooster. Daar komt ze tot de
ontdekking dat ze slechts een van de
vele Joden is die door de Katholieke
Kerk verborgen worden gehouden.
Terwijl de wereld in oorlog is en op
verlossing wacht, staan Eva en Angelo
beproeving na beproeving te wachten,
keuze na hartverscheurende keuze tot er geen weg terug meer is.
Lionel Lincoln, of: De belegering van
Boston James Fenimore Cooper 1838
De zandval Emily Rodda 2005
IJskoud verraad Shannon Hale
2016-01-06 Abeke had Uraza tot nu toe
in rusttoestand gehouden om niet
vijandig over te komen, maar nu had
ze de hulp van haar luipaard nodig.
Met een snelle beweging balde ze haar
vuist en Uraza kwam in een flits
tevoorschijn. Dolend over een
eindeloze ijsvlakte, vol
verraderlijke, bodemloze scheuren en
andere gevaren. Conor, Rollan, Abeke
en Meilin zijn samen met hun magische
dieren op zoek naar een reusachtige
ijsbeer, die volgens oude legenden
speciale krachten zou hebben. IJsbeer
Suka is hun enige hoop om de wereld
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te redden. Maar de weg is onbekend.
Kou en honger liggen op de loer. Hoe
overleef je in een genadeloze wereld
van ijs? En ondertussen komt de
vijand steeds dichterbij... TEST: Wat
is jouw Spirit Animal? Doe de test op
www.spiritanimalstest.nl
Balsem voor zijn hart Anne Gracie
2014-01-28 Na de dood van haar vader
staat Kate Farleigh er alleen voor.
Omdat ze liefdadigheid verafschuwt,
besluit ze als dienstmeid te gaan
werken. Dat gaat Lady Cahill, de
peettante van haar moeder, te ver.
Kordaat ontvoert ze Kate om haar in
Londen een welgestelde echtgenoot te
bezorgen. Als ze overnachten op het
landgoed van haar kleinzoon Jack,
ziet Kate hoe verwaarloosd het is,
daarom stelt ze voor als huishoudster
voor hem te gaan werken. De baan
blijkt veel moeilijker dan verwacht.
De norse, supermannelijke Jack roept
gevoelens in haar op die ze niet kan
bedwingen; volkomen ongepaste,
schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk
zal ze hem uit de weg moeten gaan.
Helaas wordt dat voornemen ernstig
ondermijnd - door Jack Carstairs
zelf!
Friends and Foes Sarah M. Eden
2012-01-01 After five years of
tracking and capturing spies on
English soil, Philip Jonquil, Earl of
Lampton, is in pursuit of his last
quarry--a dangerous French spy. But
when Sorrel Kendrick inadvertently
stumbles upon a crucial piece of the
puzzle (making her indispensable to
the mission), can these two proud
hearts negotiate a ceasefire when
cooperation matters most?
Prudence Palfrey Thomas Bailey
Aldrich 1875
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