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Nora Ephron schreef de scenario's van films als When Harry met Sally, Sleepless in Seattle, You've got
Mail en Julie and Julia. We kennen haar ook van de roman Hartzeer en maagzuur, het pijnlijk eerlijke
en hilarische verslag (met recepten!) van haar echtscheiding. Koop nooit een rode jas bevat het beste van
Nora Ephron: haar romans, toneelteksten en essays over ouder worden, eten, stijl, cultuur en politiek.
Samengesteld en ingeleid door Sylvia Witteman.
Chesapeake Shores 1: (1) DROMEN AAN ZEE - Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om
haar jongste zusje, Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het veel te druk met
haar carrière en haar tweelingdochters van vijf. Maar als het om haar zusje gaat, kan ze geen nee
zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft Abby als oudste van de vijf
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kinderen de moederrol op zich genomen. Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje
Chesapeake Shores. Naast Jess' probleem wacht haar daar echter een verrassing... (2) BLOEMEN
VOOR BREE - De carrière als toneelschrijfster die Bree OBrien voor ogen stond, lijkt in duigen te zijn
gevallen en ze keert gedesillusioneerd terug naar Chesapeake Shores waar ze vol enthousiasme begint
met iets totaal anders: een bloemenwinkel. Haar geestdrift wordt echter danig getemperd zodra ze
erachter komt dat ze voor de levering van haar bloemen afhankelijk is van Jake Collins, de man die ze
zes jaar geleden in de steek heeft gelaten. (3) EEN VEILIGE HAVEN - Als Kevin OBrien het bericht
krijgt dat hij zijn zoontje voortaan alleen zal moeten opvoeden, stort zijn wereld in. Hoewel hij in shock
is door het feit dat hij opeens weduwnaar is geworden, neemt hij intu tief het juiste besluit. Samen met
Davy keert hij terug naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje waar de roerige, een tikje merkwaardige
maar ook warme familie woont waar hij altijd op kan rekenen. Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en
zijn ook los verkrijgbaar.
Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich
laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een
lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante)
Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook
over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar
duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar
niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en Belgi
lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Het derde deel van De Jomsviking-serie Het is het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als heerser van het
gebied Vingulm rk een machtige man in Scandinavi geworden. Zijn verleden als slaaf is slechts een
vage herinnering. Maar conflicten blijken niet ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik
H konsson, als de Deense koning Sven Gaffelbaard heeft zijn zinnen gezet op de Engelse koninkrijken.
Gebieden die ooit onder Deense heerschappij vielen worden opnieuw veroverd, en de verachte koning
Ethelred moet van de troon worden gestoten. Het leger van de Denen voert de lezer naar de
gewelddadige tijd waarin de Scandinavische heersers allianties vormden om het noorden van GrootBrittanni te veroveren. Met het christendom in aantocht staat de Oudnoorse samenleving op het punt
voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in de pers ‘Het indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl,
van de kleinste details tot de meest indrukwekkende scènes. De personages zijn exotisch en overtuigend.
Bull-Hansen kan zowel po tisch als dramatisch zijn. Dit is bovenal een ontzettend goed verhaal!’
Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid. Absoluut een aanrader.’ NBD
Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
In 1530 bezoekt Paolo Manuzio zijn moeder op het platteland van Modena, om haar een eerste versie te
laten lezen van zijn biografie van Aldo Manuzio, Paolo's overleden vader en de belangrijkste drukker uit
de geschiedenis. Hij heeft er echter geen idee van hoe radicaal het ware leven van zijn vader afwijkt van
het hero sche levensverhaal dat hij heeft geschreven. Vanaf het moment dat Aldo Manuzio aanmeerde
in Veneti in 1489, met een plan om excellente uitgaven te maken van juweeltjes uit de Griekse
literatuur, ondervond hij problemen en tegenslag. Van gestolen manuscripten tot censuur door
invloedrijke Venetianen, tot commerci le beperkingen opgelegd door de eigenaar van de drukkerij - de
invloedrijke Andrea Torresani, die later zijn schoonvader zou worden. De aanvankelijk brave leraar
Manuzio leert gaandeweg over de wereld en het wereldse.
Bloesemtijd in het Limburgse heuvelland. Op de hoeve van Tristan en zijn vader staat de boomgaard in
bloei. Nieuwe werkkrachten arriveren op het erf, buitenlanders uit de bergen. In het aangrenzende
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dorpje Hucht zijn de inwoners niet blij met de bezoekers. Terwijl de spanningen oplopen, wordt Tristan
verliefd op de jonge Sofia. Wordt zijn liefde beantwoord? Brandsmoor is een liefdesverhaal, hoe je het
ook wendt of keert. Stevig verankerd in het landschap waar Roman Helinski is opgegroeid.
“Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat.”
--Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN (Een
Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste aflevering in de Avery Black-serie. In de epische finale van de
Avery Black-serie is seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de hele stad Boston op scherp.
Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt dat Howard er weer mee bezig is. Wanneer
Boston’s meest briljante en controversi le rechercheur van Moordzaken Avery Black zelf wordt
gestalkt en wanneer mensen in haar omgeving een voor een op brute wijze worden vermoord, lijkt het
erop dat de ergste angsten van de stad worden bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De moorden
herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te dicht bij haar
hart, iets dat te maken had met een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang geleden begraven had...
Het meest meeslepende en schokkende boek van de serie, een psychologische thriller met
hartverscheurende spanning, REDEN OM TE REDDEN is de finale waarmee je de pagina’s tot laat
in de nacht zult omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft
fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn
beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor
hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit
boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar
zijn slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder.
Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse thrillerserie D.I.
Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder
en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach
en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij
om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif
dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond
verborgen houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te observeren.
Callanach en Turner staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte
thriller: duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over de
serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw ‘Een must-read voor lezers die
houden van donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere,
harde thrillers, die de grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Een onthulling met grote gevolgen… Georgie dacht dat ze haar vurige minnaar na die ene nacht nooit
meer zou zien. Maar nu, vijftien maanden later, zoekt ze hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om hem
haar grote geheim te onthullen en hem om hulp te vragen… Finns leven staat op zijn kop! Eerst krijgt hij
schokkend nieuws over zijn afkomst, en nu komt Georgie zijn kantoor binnenwalsen om hem doodleuk
mee te delen dat hij de vader is van haar kind! Waarom komt ze nu pas, ruim een jaar na die
opwindende nacht, met haar onthulling? Hij moet het hoofd koel houden en mag dus niet toegeven aan
zijn opnieuw oplaaiende gevoelens voor haar. Maar of dat lukt…
Een luxeleven en nachten vol passie… Polly is zwanger, en ze weet dat ze dolgelukkig en dankbaar zou
moeten zijn. Maar toch knaagt er iets. Haar man, de Griekse tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt zich
alleen maar bezig te houden met zijn werk. Soms vraagt ze zich af of hij haar eigenlijk wel ziet staan…
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Dat hun stormachtige affaire tot een al even opwindend huwelijk zou leiden, wist Alexandros meteen
zeker. En dat hij Polly een luxeleven kon bieden, stond ook vast. Maar nu vertelt ze hem dat dat niet
genoeg is: ze wil meer dan nachten vol hartstocht en ontbijt met kaviaar. Ze wil dat hij zijn hart voor
haar openstelt. En dat is, zo vreest hij, onmogelijk…
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