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Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar
invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid
. Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische
romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de
lezer keer op keer treffen.
Verwaaide bladeren
Kasper wordt een T. rex

Kasper (9) kan ineens in een dier veranderen. Soms lukt het om dat tegen te houden. Als Kasper wil voorkomen dat hij bij tante Brenda moet gaan wonen, moet hij zijn krachten onder controle krijgen. Zal dat lukken? Met veel grappige zwart-witte
tekeningen. Vanaf ca. 8 jaar.
Os sanum in corpore Sano
De laatste dans
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de verdwijning van
hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert
hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas
is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet
ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan
het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Gevangen in de tijd
(een gezonde mond in een gezond Lichaam)

‘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 Lente-serie!
naar Leven en Werken, in verband met zijnen en onzen tijd, geschetst
National RV Trader, March 2008
Engeland, 1917.Tijdens zijn verlof van het front valt Devlin Reddaway als een blok voor Camilla Langdon. Camilla woont met haar familie in Dartmouth, Devon. De Reddaways zijn al eeuwen de trotse bezitters van het prachtige landhuis Rosindell. Devlin kan zijn geluk niet op als Camilla toestemt met hem te
trouwen.Als de Eerste Wereldoorlog ten einde komt en Devlin terugkeert naar huis, blijkt Camilla zich echter te hebben verloofd met een rijke bankier. Uit wraak besluit Devlin te trouwen met Camilla s jongere zusje Esme, die al jaren heimelijk verliefd op hem is. Esme probeert zijn hart te winnen door het
jaarlijkse zomerbal nieuw leven in te blazen. Rosindell herbergt echter geheimen die hun levens onherroepelijk zullen veranderen Judith Lennox schrijft historische romans met vaart, diepgang en emotie. Veel van haar romans werden genomineerd voor de RNA Romantic Novel of the Year Award. Ze woont
met haar gezin in Cambridgeshire.
Het wonderlyck leven van den grooten H. Patricius, patriarch van Yrlandt
Society affaires
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.
Kleine Inez
Beneditcus de Spinoza
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