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BESTE LEZER

Sinds 2005 zorgt Bib Beveren elke zomer voor een spannende thrillerlijst tijdens de 
vakantiemaanden. Thrillers zijn en blijven nog altijd gegeerde vakantielectuur, maar deze 
zomer leggen we een héél andere klemtoon.  

"Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was."

Deze zin uit Een schitterend gebrek, een klassieker van Arthur Japin, werd onlangs verkozen 
als de mooiste zin over de liefde uit de Nederlandse literatuur. We gebruiken deze zin 
als insteek voor onze nieuwe keuzelijst tijdens de vakantiemaanden: zonnige, luchtige 
vakantieliteratuur die niet op uw leeslijst mag ontbreken. 

Is er dan helemaal geen thriller- en detectivegids meer te verkrijgen? Oh jawel, u vindt 
thrillergidsen van de voorgaande jaren terug op onze website en ter plaatse op het rek in de 
bibliotheek.

Of:  Via de bibliotheek kunt u meer dan 1000 e-boeken uitlenen!

We wensen u een prachtige zomer toe! 

Het Bibteam. 

ALDERTON DOLLY
Schimmen | 366 p.

Een jonge vrouw meldt zich 
aan bij een online dating app 
en krijgt te maken met het 
fenomeen ghosting terwijl de 
rest van haar leven ook niet 
makkelijk verloopt met een 
dementerende vader, verloren 

vriendschappen en een moeder in een midlife crisis. 

ATKINS DANI
Dromen van jou | 351 p.

Beth Brandon heeft eindelijk de bloemisterij waar ze 
al haar hele leven van droomt, maar zelfs dát kan haar 
zenuwen niet bedwingen: vandaag gaat ze iets delen 
met haar man dat haar hele leven zal veranderen. Izzy 
Vaughan dacht dat zij en haar man samen oud zouden 
worden, maar ze lijken de laatste tijd steeds meer uit 
elkaar te groeien. Ze houden allebei zielsveel van hun 
zoontje Noah, maar is dat genoeg om hun huwelijk te 
redden? Acht jaar geleden is deze twee vrouwen iets 
overkomen. Nu blijkt dat dankzij die ene dag acht jaar 
geleden hun levens nooit meer hetzelfde zullen zijn…

BOETS JONAS
Smith doe maar 
gewoon : wat als 
je plots jezelf moet 
redden? | 364  p.

Als een geheim agent van de 
MI6 wordt beschuldigd van 
moord op een collega, neemt hij 

ontslag, gaat naar Antwerpen en start daar een eigen 
onderzoek naar de moord.

BOMANN CORINA
Mathilda’s geheim | 556 p.

Een jonge vrouw ontdekt na de dood van haar moeder 
dat deze haar geschiedenis geheim heeft gehouden. 
Met vallen en opstaan komt Mathilda alles te weten. 

BOMANN CORINA
Solveigs belofte | 536 p.
Als jonge bruid zag Solveig een stralende toekomst 
tegemoet, maar een tragisch ongeval maakt een einde 
aan haar geluk. Verdrietig trekt zij zich terug op de 
Leeuwenhof, bij haar moeder en oma. Daar is ze hard 
nodig, want het eerbiedwaardige landgoed verkeert 
in slechte staat. Solveig heeft wel allerlei ideeën, maar 
welke zijn goed en haalbaar? 

BOMANN CORINA
Sophia's hoop : Berlijn 
1926. Is de wereld 
klaar voor een jonge 
vrouw met grote 
ambities? | 457 p.
Een jonge Berlijnse scheikun-
destudente raakt in de jaren '20 
ongehuwd zwanger en vertrekt 

met haar vriendin naar Parijs waar ze een baan krijgt 
aangeboden door cosmeticafabrikant Helena Rubin-
stein. 

BOMANN CORINA
Sophia’s triomf | 443 p.
New York, 1942. Sophia lijkt eindelijk haar geluk te 
hebben gevonden, maar haar wereld stort opnieuw in 
als haar man zegt dat hij zich geroepen voelt om zich 
vrijwillig aan te melden voor het front. De oorlog in 
Europa die zo ver weg leek voor Sophia, ook al hoorde 
ze wel verhalen van haar vrienden in Parijs en Berlijn, 
komt nu akelig dichtbij. Ze besluit zich op haar werk 
te storten en krijgt een grote opdracht om samen met 
de succesvolle Elizabeth Arden een verzorgingslijn op 
te zetten. Of is nu dan toch het moment gekomen om 
zelfstandig te worden? Terwijl ze nog met die vraag 
worstelt, krijgt ze het verschrikkelijke bericht dat haar 
man vermist wordt in Frankrijk. Als ook de berichten uit 
Duitsland steeds alarmerender worden, besluit Sophia 
al haar plannen om te gooien. Want als ze moet kiezen 
tussen alles wat ze tot nu toe heeft bereikt en haar 
grote liefde, is het antwoord snel gegeven. 
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BOMANN CORINA
Sophia’s wens | 478 p.
De jonge Duitse Sophia, die in New York woont en 
werkt, krijgt een anonieme brief waarin staat dat haar 
zoontje Louis nog leeft en ze gaat terug naar Parijs om 
hem te zoeken.

CABONI CRISTINA
De magie van het 
parfum | 317 p.
Elena woont en werkt in Parijs 
als designer van parfums 
maar als ze haar vermogen 
om nieuwe parfums te maken 
verliest, vreest ze voor haar 
toekomst. Haar moeder neemt 

haar mee op reis en Elena hoort een pijnlijk familiege-
heim. 

CAPLIN JULIE
De kleine theewinkel in Tokio | 397 p.
Fiona, een Engelse reisblogger, wint met een foto-
wedstrijd een reis naar Japan, maar krijgt daar onver-
wachts als mentor een inmiddels beroemde fotograaf 
op wie ze vroeger verliefd was.

CAPLIN JULIE
Het kleine café in 
Kopenhagen | 397 p.
Kate Sinclair begeleidt een 
groep journalisten naar Kopen-
hagen en komt daarbij voor 
allerlei verrassingen te staan. 

CLAYBORN KATE
Halsoverkop | 333 p.
Zestien jaar geleden zag – of beter gezegd, hoorde – 
tiener Will Sterling het meisje van zijn dromen op een 
balkon in de binnenstad. Nu brengt een onverwachte 
erfenis Will terug naar hetzelfde gebouw, waar hij 
een jonge vrouw ontmoet wier stem hem verrassend 
bekend voorkomt... Hoe gecharmeerd Nora Clarke ook 
is van haar nieuwe buurman Will, ze is ronduit geschokt 
door zijn voornemen zijn appartement te verhuren als 
Airbnb. Vastbesloten haarzelf en haar buren tegen deze 
inbreuk op hun leven te beschermen, probeert ze zijn 
plannen te dwarsbomen. Maar onder de oppervlakte 
van hun vete sluimert een onmiskenbare aantrekkings-
kracht…

COLGAN JENNY
Eindeloos dichtbij | 
381 p.
Als Lissa uit Londen en Cormac 
uit een dorpje in Schotland, 
twee verpleegkundigen, een 
uitwisselingsprogramma volgen 
om elkaars werkomgeving te 
verkennen en om wat afstand 

van hun alledaagse routine te nemen, raken ze door 
elkaar geïntegreerd.

COLGAN JENNY
Het Cupcake Café | 459 p.
Issy Randall kan bakken. Nee, meer dan dat – Issy kan 
verbluffend luchtige, hemelse taarten maken waar het 
water je van in de mond loopt. Haar talent heeft ze van 
haar grootvader, in wiens bakkerij ze is opgegroeid. 
Wanneer ze haar (oersaaie) baan kwijtraakt, besluit 
ze dat het tijd is voor de Grote Stap. Gewapend met 
recepten van haar grootvader, de hulp van haar beste 
vrienden en van de lokale bankmanager die zijn nek 
voor haar uitsteekt, opent ze Het Cupcake Café. Maar 
Issy heeft absoluut geen idee waar ze aan begonnen is. 
Al haar moed – en veel cake – is ervoor nodig om een 
ramp te voorkomen…  

COLGAN JENNY
Het eilandhotel | 314 p.
Flora gaat samen met haar 
broer een hotel opknappen 
op het eiland Mure waar ze 
wonen maar lopen tegen allerlei 
obstakels aan en het is onzeker 
of ze, samen met de hechte 
gemeenschap, op tijd klaar zijn 

voor de opening. 

COLGAN JENNY
Op goed geluk | 316 p.
Bibliothecaris Nina weet precies wat mensen moeten 
lezen. Op goed geluk maakt ze een keuze: welk 
boek helpt tegen liefdesverdriet en welk verhaal de 
eenzaamheid kan verjagen. Maar als de bibliotheek 
sluit en Nina werkloos wordt, helpen boeken haar ook 
niet. Of toch wel? Nina opent haar eigen, heel bijzon-
dere boekwinkel: ze rijdt met een boekenbus door de 
Schotse Hooglanden. Maar een happy end is in het 
echte leven ietsje ingewikkelder dan in een roman. 
Gelukkig is er de ietwat knorrige, maar heel aantrek-
kelijke huisbaas die haar steeds redt uit de zoveelste 
noodsituatie. 

COLGAN JENNY
Zoek de zon op | 428 p.
Als de relatie met Jaz voorbij 
is, vertrekt Zoë͏ (28) met haar 
zoontje Hari van vier naar 
Iverness in Schotland waar zij 
als au-pair gaat werken bij een 
alleenstaande man met drie 
kinderen. 

CONRAD ELENA
De Jasmijnvilla | 302 p.
Giulia krijgt verrassend nieuws uit Italië: ze erft de 
prachtig geel geverfde villa inclusief jasmijn- en 
olijfboomgaard van haar Italiaanse grootvader. Dus 
vertrekt ze meteen naar de Ligurische kust, de plek 
waar haar moeder is opgegroeid en waar ze al snel 
wordt betoverd door de ongelofelijke schoonheid van 
het gebied. 
Maar de buren wantrouwen de buitenlandse 
erfgename. Alleen leeftijdsgenoot Marco verwelkomt 
haar vriendelijk. Langzamerhand komt Giulia erachter 
dat er meer aan de hand is rondom de villa op een 
klif boven de zee. Want waarom heeft haar moeder 
destijds het contact met haar familie verbroken? 
Waarom zijn de Italianen zo afstandelijk? En vooral: 
moet ze de villa verkopen of wordt dit haar nieuwe 
thuis?

CRAMER SOFIE
Een teken van jou |  
238 p.
Een jonge vrouw kan de 
tragische dood van haar 
verloofde alleen verwerken 
door regelmatig een sms te 
sturen naar zijn oude mobiele 
nummer, maar dat blijkt al 

vrijgegeven te zijn aan een nieuwe gebruiker die geïn-
trigeert raakt door de berichtjes.

DE MONCHY CHARLOTTE
Beter laat dan nooit | 335 p.
Als de Nederlandse Merle haar oma in Cornwell 
bezoekt, moet ze samen met een pestkop van vroeger 
de bruiloft van haar oma organiseren.

DONNELLY JENNIFER
De theeroos | 717 p.
Een jonge vrouw, levend onder armoedige omstandig-
heden in Londen aan het einde van de negentiende 
eeuw, is vastbesloten zich uit de armoede omhoog te 
werken. 

CHIAVAROLI HEIDI
De theekist | 368  p.
Twee vrouwen, die in verschillende eeuwen leven, zijn 
met elkaar verbonden door een geheim.

CLAYBORN KATE
De L van liefde | 351p.
Als illustrator Meg een code in een trouwkaart verwerkt, 
komt de opdrachtgever een jaar later verhaal halen. 
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DONNELLY 
JENNIFER
De wilde roos | 736 p.
Vlak voor de Eerste Wereldoor-
log wordt een vrouw herenigd 
met haar oude geliefde, die 
inmiddels getrouwd is en een 
zoon heeft. 

DONNELLY JENNIFER
De winterroos | 718 p.
In het East End van Londen beleven een gangster en 
een met een andere man verloofde vrouwelijke arts 
rond 1900 een passievolle verhouding. 

DUNMORE EVIE
De charmante schurk | 479 p.
Lady Lucie, leider van de suffragettebeweging, heeft 
een plan: ze wil een uitgeverij kopen en die gebruiken 
voor een coup tegen het parlement. Helaas had ze 
hierbij even niet gerekend op de belangrijkste aandeel-
houder: Lord Ballantine, haar beruchte aartsvijand. 
Hij wil haar best zijn deel verkopen, maar alleen als hij 
één nacht met haar mag doorbrengen… Terwijl Lucie 
probeert hem te slim af te zijn, ontdekt ze al snel dat 
die ene beroemde dichter gelijk had: in liefde en oorlog 
is alles geoorloofd.

DUNMORE EVIE
De hertog op zijn 
knieën | 398 p. 
Engeland, 1879. In ruil voor een 
studiebeurs voor Oxford zet 
Annabelle zich in bij de suffrag-
ettes en zo komt ze in contact 
met de invloedrijke hertog 
Devereux die als harteloos 

bekend staat maar Annabelle leert al snel zijn andere 
kant kennen.

EBERLEN KATE
Dansen op de Piazza Navona | 445 p.  
Twee jonge Britten, Alf en Letty, ontmoeten elkaar bij 
een cursus Italiaans in Rome en delen een liefde voor 
dans, maar staat hun verleden de liefde tussen hen niet 
in de weg?

FALLON JANE
Leuke nieuwe buren | 
351 p.  
Een 42-jarige vrouw zoekt na 
haar scheiding wat rust in een 
nieuw onderkomen in een 
chique buitenwijk van Londen, 
maar krijgt daar al gauw 
problemen met een niet zo 
aardige buurvrouw.

FFORDE KATIE
Een feestelijke dag | 381 p.
Lizzy is net in Londen komen wonen en is vastbe-
sloten om het beste uit haar nieuwe leven te halen. 
Haar moeder mag er dan op gebrand zijn dat ze 
een geschikte echtgenoot ontmoet om een perfect 
huwelijk mee te sluiten, maar Lizzy wil eerst nog wat lol 
maken. 
Het is 1963 en Londen begint al te swingen. Lizzie knipt 
haar haren kort, koopt een nieuwe jurk – tot boven de 
knie, volgens de laatste mode – en verhuist samen met 
twee van haar beste vriendinnen naar een prachtig 
maar licht verwaarloosd huis in de welvarende wijk 
Belgravia. Al snel is Lizzies leven zo opwindend dat ze 
de trouwplannen die haar moeder voor haar aan het 
smeden is helemaal vergeet. Het enige waar zij aan 
kan denken is dat de jongeman op wie ze verliefd is al 
verloofd lijkt te zijn met iemand anders. Zal ze ooit haar 
eigen ‘lang en gelukkig’ vinden?

FFORDE KATIE
Een liefde in de lente 
| 368 p.  
Een moeder en dochter vragen 
zich beiden af of de nieuwe 
mannen in hun leven hun 
nieuwe liefdes zijn of gewoon 
vrienden.

FFORDE KATIE
Een nieuw leven | 320  p. 
Het plan van Caro, een moderne vrouw van rond de 
veertig, om een paar maanden in Schotland te blijven 
om wat geld te verdienen, verandert als ze daar een 
man uit haar jeugd ontmoet. 

GROEN HENDRIK
Opgewekt naar de 
eindstreep : het 
laatste geheime 
dagboek van Hendrik 
Groen 90 jaar | 208 p. 
Met de nodige zelfspot 
bespreekt de 90-jarige Hendrik 
Groen, bewoner van een verzor-

gingshuis in Bergen aan Zee, de gebeurtenissen in zijn 
kleiner wordende wereld.

GROEN HENDRIK
Rust en vreugd | 284 p.
Als Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar 
man oude papieren opruimt, vindt ze een vergeten 
inschrijving terug voor een tuinhuisje op ‘Rust en 
Vreugd’. Ongemerkt is er elf jaar wachttijd verstreken, 
ze kan nu elk huisje krijgen dat vrijkomt. Emma wordt 
bij de eerste bezichtiging op slag verliefd op een 
gezellig, rommelig tuinhuisje met dito tuin en ze besluit 
impulsief: ik kan wel wat afleiding gebruiken, ik neem 
het! Dat ze geen verstand heeft van tuinieren maakt 
gelukkig niet veel uit, want aardige buren bieden direct 
hun hulp aan. 
Ook de voorzitter van de vereniging komt onuitgeno-
digd op de thee. Om kennis te maken, maar vooral 
om haar te wijzen op de regels met betrekking tot de 
hoogte van de heg, het bestrijden van het onkruid 
en de verplichte algemeen onderhoudsbeurten. Het 
gesprek verloopt wat stroef. Emma vermoedt dat 
de voorzitter haar niet meteen in de categorie ‘nette 
tuinders’ indeelt. 
Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het 
prachtige groene paradijs niet altijd even vredelievend 
aan toe gaat. Toch is Emma vastbesloten er hoe dan 
ook iets moois van te maken. Maar wilden Adam en 
Eva dat ook niet?

HAUCK RACHEL
Tussen de regels door 
| 431 p.
Vijf mensen in New York 
ontvangen een anonieme, 
mysterieuze uitnodiging van een 
verhalengenootschap; als ze 
daarheen gaan ontdekken ze al 
snel dat het delen van verhalen 

levens kan veranderen.

HEITZMANN KRISTEN
Een regenboog in de duisternis | 463 p.
In het Amerika van 1876 moet een jonge moeder na het 
overlijden van haar man en het vertrek van de voorman 
de verantwoordelijkheid voor de ranch op zich nemen. 

HELLBERG ÅSA
De dochters van Hotel 
Flanagans | 350 p.
In dit glamoureuze vervolg op 
Welkom bij Hotel Flanagans 
wordt het hotel van Linda 
Lansing inmiddels gerund door 
de beste vriendinnen Emma en 
Elinor. Er is echter één obstakel 

in hun vriendschap: Emma’s dochter Frankie is het 
kind van Elinors man Sebastian, maar Elinor is hier 
niet van op de hoogte. Tegelijkertijd ligt de 22-jarige 
Frankie overhoop met haar moeder. Ze heeft een hekel 
aan Hotel Flanagans, omdat het Emma’s volledige 
aandacht opeist. Maar wanneer Frankies gehate 
halfzus Billie onverhoopt hulp nodig heeft, dreigen alle 
geheimen aan de oppervlakte te komen…
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HELLBERG ÅSA
De toekomst van Hotel Flanagans | 351 p.

De toekomst van Hotel Flanagans verruilt de jaren 
tachtig voor het Londen van 2010. Frankie en Billie 
hebben inmiddels samen de leiding over het hotel. 
Frankie floreert in haar nieuwe baan, maar Billie focust 
zich liever op haar bloeiende acteercarrière. 
Het noodlot slaat echter toe en het huwelijk van 
Frankie loopt op de klippen. Langzaam maar zeker 
begint ze te beseffen dat ze de wereld niet in haar 
eentje aankan. Als ze eindelijk heeft besloten om Billie 
om hulp te vragen, heeft die echter net de rol van haar 
leven in New York geaccepteerd. Maar hoe kan ze nee 
zeggen tegen Frankie?

HELLBERG ÅSA
Welkom bij Hotel Flanagans | 352 p.

Een jonge vrouw is erfgenaam van een hotel in Londen 
en moet proberen het tot een succes te maken.

HORE RACHEL
De geheimen van 
Minnie Gray | 351 p.

Engeland, 1928. Het enige 
wat er van Minnie Gray wordt 
verwacht, is dat ze een leuke 
man ontmoet, met hem trouwt 
en een paar kinderen op de 
wereld zet. Maar Minnie denkt 

daar zelf heel anders over. Zij wil iets van de wereld 
zien. Dan komt er op een dag uit heel onverwachte 
hoek een kans om inderdaad haar stempel te drukken 
op de wereld om haar heen: ze wordt gerekruteerd als 
spionne voor de Britse overheid. 
Na haar uiterst geheime training infiltreert Minnie in 
de communistische beweging in Londen. Ze raakt 
steeds dieper verwikkeld in allerlei bedreigende 
situaties en voelt zich steeds verder geïsoleerd van 
haar normale leven. Ze begint zich af te vragen of ze dit 
gevaarlijke dubbelleven wel kan volhouden. Iedereen 
weet namelijk dat de Russische regering genadeloos 
afrekent met iedereen die ze maar een klein beetje 
wantrouwt. Wat zal er van haar worden als ze door de 
mand valt?

INUSA MANUELA
De chocolaterie van je dromen | 317 p.   
In het pittoreske hart van Oxford ligt een klein straatje: 
Valerie Lane. Hier runnen vijf vriendinnen elk een 
eigen winkel: een theewinkel, een chocolaterie, een 
antiekzaak, een wolwinkel en een cadeauwinkel. In zes 
boeken volgen we de vriendinnen terwijl zij lief en leed 
delen en op zoek gaan naar die dingen die je in geen 
enkele winkel kunt kopen: liefde en geluk. 
Keira houdt meer van haar werk dan van wat dan ook: 
in haar kleine chocolaterie in Valerie Lane verkoopt 
ze handgemaakte lekkernijen. Haar versgebakken 
koekjes, zelfgemaakte pralines en met chocolade 
omhuld fruit zijn populair bij jong en oud. Zelf kan ze 
haar overheerlijke creaties ook nauwelijks weerstaan. 
De passie voor chocolade zit in haar bloed en lange tijd 
dacht Keira dat niets haar droom in de weg zou staan. 
Maar dan wordt haar geluk toch verstoord: ze krijgt 
steeds vaker ruzie met haar vriend, en dan is er nog die 
ene charmante klant die de winkel regelmatig bezoekt. 
Gelukkig zijn haar vriendinnen er altijd wanneer ze het 
even niet meer weet. Kan Keira haar privéleven net zo 
goed op orde krijgen als haar winkel?

INUSA MANUELA
De theewinkel vol geluk | 259 p.
Laurie runt in Valerie Lane een theewinkel met Tea 
Corner en wordt verliefd op Barry, haar leveran-
cier, maar dan duikt haar ex op en die Barry allerlei 
verkeerde verhalen vertelt.

JACOBS ANNE
De belofte van het 
weesmeisje | 446 p.
In De belofte van het wees-
meisje, het vijfde deel in 
de Weesmeisje-serie van best-
sellerauteur Anne Jacobs, is 
het inmiddels 1935 en begint 
het nationaalsocialisme in 

Duitsland terrein te winnen. De familie Melzer en hun 
geliefde villa ontkomen niet aan het gevaar: het kleer-
makersatelier van Marie is namelijk in joodse handen. 
Ook haar man Paul heeft slapeloze nachten rondom de 
financiële situatie van de fabriek, en de toenemende 
druk van de macht wordt steeds zorgwekkender. Als 
Paul het dringende advies krijgt om van zijn vrouw 
te scheiden, moet Marie een belangrijke beslissing 
nemen…

JACOBS ANNE
De terugkeer van het weesmeisje | 400 p.

De belevenissen van een rijke textielfamilie en hun 
personeel in het Duitsland tijdens de economische 
crisis van de jaren dertig.

JACOBS ANNE
Het landhuis | 414 p. 

Barones Franziska (70) keert in 1990 terug naar het 
landgoed Dranitz, waarvandaan zij met haar moeder 
werd verdreven terwijl haar zieke zusje achterbleef.

JACOBS ANNE
Storm rond het 
landhuis | 399 p.

Na de val van de Berlijnse Muur 
keert Franziska terug naar 
landgoed Dranitz, dat ze wil 
ombouwen tot een luxueus 
hotel. Ze vindt opnieuw de 
liefde bij en trouwt met haar 

jeugdliefde Walter.

JAMES ERICA
Zwaluwzomer | 382 p.

Twee Engelse gezinnen bezoeken het zomerhuis van 
hun vriend die recent zijn vrouw heeft verloren maar in 
plaats van te rouwen is hij druk bezig met het maken 
van nieuwe plannen.

JIO SARAH
Om nooit te vergeten | 333 p.

Een jonge vrouw komt na jaren haar oude liefde 
weer tegen, maar die ziet er nogal verlopen uit. Ze 
vraagt zich af wat er met hem is gebeurd en gaat op 
onderzoek uit.

JOHNSON DEBBIE
Thuis in het Duincafé 
| 332 p.
Als een vrouw de voogdij over 
de 16-jarige dochter van een 
overleden vriendin krijgt, 
verhuist ze met het meisje naar 
een dorpje waar ze kennis 
maakt met de bezoekers van het 

Duincafé.

JOHNSON DEBBIE
Zonnige dagen in het Duincafé | 364 p.
Als een jonge wetenschapper een vroeger kindertehuis 
in een klein dorp koopt, betekent dat een ommekeer in 
het leven van een serveerster uit het Duincafé.

JONASSON 
JONAS
Zoete zoete wraak bv 
| 367 p.
De ex-vrouw en de doodver-
klaarde zoon van een doortrap-
te kunsthandelaar beramen 
wraak op hun beider kwelgeest 
en schakelen daartoe een 

bureau in dat helpt bij wraak nemen.

KAWAGUCHI TOSHIKAZU
Voordat de koffie koud wordt | 255 p.
In een koffiehuis in Tokio kunnen klanten, mits ze aan 
vijf voorwaarden voldoen, aan één bepaald tafeltje 
reizen naar het verleden maken die duren totdat de 
koffie koud wordt.
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KEYES MARIAN
Later als ik groot ben 
| 653 p.

De Ierse familie Casey lijkt een 
grote perfecte familie te zijn, 
maar ieder lid blijkt wel een 
of meer grote problemen te 
hebben. 

KING GILLIAN
Ik vergeet je niet | 301 p.

Een jonge vrouw krijgt een relatie met de ex van haar 
zus. 

KING GILLIAN
Je moest eens weten 
| 301 p. 
Billy heeft het flierefluiter-
syndroom. Haar vriendinnen 
wonen samen, krijgen kinderen 
en hebben een indrukwekkende 
carrière. Maar Billy heeft geen 
huisje, boompje of beestje. 

Alleen een nietszeggende baan op een afdeling waar 
niemand haar ziet staan en directeur Matthew haar 
nog steeds Jilly noemt. Superirritant natuurlijk, dus 
waarom ze zich dan toch stiekem tot hem aange-
trokken voelt is haar een raadsel. Matthew is tien jaar 
ouder, laat nooit iets los over zichzelf en is allesbehalve 
populair. Maar toch hééft hij iets. 
Nadat ze op een werktrip per ongeluk bij elkaar op 
de hotelkamer zijn beland, krijgt Billy steeds meer 
gevoelens voor hem. Maar waarom probeert hij haar 
op afstand te houden? En waarom is zijn verleden zo’n 
verboden onderwerp? Tot overmaat van ramp duikt er 
ook nog iemand op die beweert meer over Matthew te 
weten… 

KINSELLA SOPHIE
De partycrasher | 329 p.
Nadat haar ouders uit elkaar zijn gegaan is Effie 
vervreemd geraakt van haar vader en begon ze 
een vete met zijn knappe (en veel jongere) nieuwe 
vriendin, Krista. En nu krijgt Effie nog meer slecht 
nieuws: Greenoaks, het Victoriaanse landhuis dat Effie 
haar hele leven haar thuis noemde, wordt verkocht. 
Wanneer Krista besluit een 'housecooling'-feest te 
geven, weigert Effie te gaan. Maar dan herinnert ze zich 
dat een geliefde schat uit haar kindertijd nog steeds in 
het huis verborgen ligt. Haar enige kans om die terug 
te krijgen is door in te breken terwijl iedereen druk aan 
het feesten is. Terwijl Effie door het huis sluipt, zich 
verstopt onder tafels en door kiertjes gluurt, realiseert 
ze dat de geheimen die Greenoaks bewaart niet alleen 
op zolder liggen. 

KINSELLA SOPHIE
Liever verliefd | 364 p.
Ava en Matt worden stapel-
verliefd op elkaar voordat ze 
elkaars naam en levensstijl 
kennen; ze ontmoeten elkaar 
namelijk tijdens een schrijfcur-
sus waar iedereen anoniem is. 

KLASSEN JULIE
De echo van Swanford Abbey | 398 p. 
Wanneer Rebecca Lane afreist naar het tot hotel 
omgetoverde Swanford Abbey, kan ze niet vermoeden 
dat ze daar Sir Frederick tegen zal komen, de man die 
ooit haar hart brak. En ze had al helemaal niet kunnen 
raden dat Swanford Abbey het decor zou worden van 
de moord op een beroemde schrijver. Sir Frederick 
gaat op onderzoek uit en ontdekt dat er meerdere 
gasten zijn die een motief voor de moord hebben, 
onder wie Miss Lane… 

KLASSEN JULIE
Het strand van de verloren schatten | 
366 p.
Als begin 19e eeuw een gewonde schipbreukeling aan 
de kust van Cornwall aanspoelt, ontfermt een jonge 
vrouw zich over hem.

LADD SARAH
Een vreemdeling op 
Wyndcliff Hall | 335 p.
Als er een schip vastloop voor 
de kust, vangen een jongeman 
en vrouw de schipbreukelingen 
op, wat tot gevolg heeft dat ze 
verwikkeld raken in een web van 
bedrog en intrige. 

LENNOX JUDITH
Dubbelleven | 398 p.
De twee zussen Rowan en Thea ontdekken kort na het 
overlijden van hun vader dat hij er een dubbelleven op 
na hield maar veel tijd om te rouwen en zijn tweede 
gezin te leren kennen hebben ze niet omdat de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt.

LYKKE NINA
Wildgroei | 285 p.
Een huisarts in Oslo ziet in een jaar haar hele leven 
compleet veranderen..

MALLERY SUSAN
Bij de blauwe baai | 418 p.
Drie vriendinnen steunen elkaar ondanks hun verschil 
in leeftijd en achtergrond.

MALLERY SUSAN
Heerlijk begin | 318 p.
Een van de drie Keyes-zusjes 
vertrekt na een ruzie om vijf jaar 
later terug te keren met een 
zoontje van 4 jaar.

MANSELL JILL
De zomer van je leven | 366 p.
Wanneer de tieners Amber en Lachlan terechtkomen 
in hetzelfde pleeggezin ontstaat er algauw een hechte 
band. Verhuizen naar het schitterende Cornwall is het 
beste dat hen ooit is overkomen – en nu, als volwas-
senen, is hun band sterker dan ooit. Maar Amber heeft 
een geheim: ze is verliefd op Lachlan – haar beste 
vriend! - en weet dat het nóóit kan werken. Lachlan is 
een echte rokkenjager en absoluut geen relatietype. 
Bovendien maken ze zich zorgen om hun pleegvader, 
weduwnaar Teddy. Hij gelooft weer in de liefde, maar 
is zijn nieuwe, opvallend mooie vriendin Olga wel zo 
perfect als ze lijkt?

MANSELL JILL
Tot aan de zon en terug | 351 p.
Omwille van zijn vaders wens keert een man terug 
naar zijn geboortedorp, waar hij zijn eerste liefde weer 
ontmoet.

MARTIN HOLLY
De zoete verleiding 
van Emerald Cove | 
271 p.
Met de hulp van haar ex-man 
Jesse wil Skye een oude traditie 
van Jewel Island in ere herstel-
len.

MARTIN HOLLY
Een gouden gloed over Ruby Falls | 254 p.
Clover probeert haar vertrouwen in de liefde weer terug 
te krijgen na bedrogen te zijn door haar ex.

MARTIN HOLLY
Het dorpje Happiness | 334 p.
Een jonge vrouw gaat in het dorpje Happiness wonen 
in de hoop er gelukkig te worden, maar het dorpje 
blijkt heel anders te zijn dan ze had verwacht.

MALLERY SUSAN
Zoete liefde | 318 p.
Een jonge vrouw wil niet meer verstandig zijn en wordt 
verliefd op een knappe man.
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MARTIN HOLLY
Het familiehotel van 
Sapphire Bay | 318 p.
Als de eigenaar van een slechtlo-
pend familiehotel overlijdt, laat 
hij het hotel na aan een oude 
bekende en zijn pleegdochter. 
Weten zij het weer winstgevend 
te maken?

MARTIN HOLLY
Het geschenk van Happiness | 270 p.
Ruby verhuist naar het kustplaatsje Happiness om een 
kerstwinkeltje te beginnen, maar door een overstro-
ming deelt ze tijdelijk een pand met de knappe kunste-
naar Jacob.

MARTIN HOLLY
Zonlicht op Crystal 
Sands | 269 p.
Lyra, de hoofdpersoon in 
'Zonlicht op Crystal Sands', 
droomt al haar hele leven van 
Jewel Island, en nu komt haar 
droom uit: ze vindt haar eigen 
cottage en een nieuwe baan. 

Tijdens een fietstochtje over het eiland valt ze van haar 
fiets aan de voeten van de knappe Nix, die haar direct 
te hulp schiet. Ze kent hem niet, toch komt zijn gezicht 
haar bekend voor. Ze brengen een heerlijke dag en 
nacht met elkaar door, maar de volgende ochtend is 
Nix plotseling spoorloos verdwenen. Lyra doet haar 
uiterste best om hem te vergeten, maar dat blijkt nog 
niet zo makkelijk te zijn...

MAY NICOLA
De sterrenhemel boven Ferry Lane |  
318 p.
Toen Star, de hoofdpersoon in 'De sterrenhemel boven 
Ferry Lane' van Nicola May, op zestienjarige leeftijd 
zwanger raakte, dacht ze dat haar leven over was. Nu 
is ze drieëndertig, moeder van Skye en de eigenaar van 
de succesvolle sieradenkraam op Ferry Lane Market 
en is ze dolgelukkig met haar leven. Hoewel... Een 
paar maanden geleden ontmoette ze de Amerikaanse 
toerist Jack en Star durfde eindelijk haar hart weer 
open te stellen voor de liefde. Totdat Jack plotseling 
vertrok, zonder afscheid te nemen. Star doet er alles 
aan om hem te vergeten en de knappe en lieve Conor 
geeft haar wat afleiding. Maar dan staat Jack opeens 
weer voor haar neus... 

MAY NICOLA
Een nieuwe kans in 
Cockleberry Bay | 303 p.
Rosa wil de winkel overdragen, 
maar mag deze volgens de erfe-
nisvoorwaarden niet verkopen, 
alleen weggeven aan iemand 
die het echt verdient. Wie wordt 
de gelukkige?

MAY NICOLA
Welkom in Ferry Lane | 318 p.
De 33-jarige Kara Moon woont in een klein dorpje in 
Cornwall, vlakbij haar alleenstaande vader en opa, 
en had bloemist willen worden. Nadat haar opa is 
overleden ontvangt ze een anonieme ansichtkaart 
met een ticket naar New York. Durft ze de reis van haar 
leven te maken?

MCFARLANE 
MHAIRI
Was je maar van mij | 
430 p.
Kort nadat de relatie van Laurie 
stuk loopt, vraagt haar collega 
Jamie een valse relatie te 
beginnen en omdat dit haar ex 
jaloers zal maken, gaat Laurie in 

op dit verzoek.

METZ MELINDA
Poeslief | 301 p.
Serena wil actrice worden en gaat wonen in een 
kleine wijk in Los Angeles, waar naast haar aspiraties 
de liefde, wijkagenten en de altijd aanwezige kat 
MacGyver haar bestaan zin en kleur geven.

MILLER HOLLY
Een glimp van jou | 381 p.
Kan Joel de liefde met Callie toelaten, terwijl hij weet 
wat haar staat te wachten?

MONEY-COUTTS SOPHIA
De checklist | 414 p.
Florence is woest nadat haar stiefmoeder een afspraak 
voor haar heeft gemaakt bij een zogenaamde ‘love 
coach’. Hoe komt ze op dat belachelijke idee? Ze mag 
dan al een tijdje single zijn – nou ja, eigenlijk altijd al, 
als ze heel eerlijk is – maar ze is hartstikke gelukkig met 
haar baan in de boekwinkel en haar kat Marmelade. De 
coach draagt haar op een checklist te maken: waaraan 
moet haar perfecte man voldoen? En dus schrijft ze op: 
Houdt van katten ? 
Is net zo sexy als James Bond ? 
Heeft een aardige moeder ? 
Onmogelijk natuurlijk. Maar dan komt er een knappe 
blonde man in de winkel een boek voor zijn moeder 
kopen. Rory blijkt vreemd genoeg aan al haar eisen te 
voldoen, maar is hij ook echt de ware?

MONTEFIORE SANTA
Bij het licht van de maan | 285 p.
Flappy Scott-Booth is 40 jaar getrouwd met Kenneth en 
woont met hem op een landgoed waar ze veel evene-
menten organiseert maar als ze nieuwe buren krijgen 
op het nog grotere landgoed, valt ze als een blok voor 
de buurman en hij voor haar.

MONTEFIORE 
SANTA
Een tijdloze liefde |  
399 p.
In het Noord-Italië van de jaren 
dertig van de vorige eeuw groeit 
Evelina op als knappe jongste 
dochter van de familie Pierange-
lini. Ze is verliefd op Ezra Zanotti, 

de muzikaal getalenteerde zoon van een Joodse 
textielverkoper. Tussen de twee ontluikt een geheime 
romance maar als in 1939 Mussolini een verbond sluit 
met Hitler komt hun toekomst op losse schroeven te 
staan. Ezra’s vader weigert te vluchten. Als veteraan 
uit de Eerste Wereldoorlog en overtuigd patriot denkt 
hij dat de nazi’s hem en zijn familie met rust zullen 
laten, maar ze worden allemaal gevangengenomen. 
Als niemand van hen na de oorlog terugkomt, vertrekt 
Evelina met een gebroken hart naar Amerika. 
Na enige jaren trouwt ze met een wat oudere man 
en ze krijgen drie kinderen. Ze is Ezra niet vergeten, 
maar ziet in dat er verschillende manieren zijn om lief 
te hebben. Tot ze hem op een dag in een koffietentje 
tegen het lijf loopt. Hij blijkt Auschwitz overleefd te 
hebben en heeft ook een nieuw leven opgebouwd in 
New York. Evelina is direct bereid alles voor hem op te 
geven maar is dat nog mogelijk, of heeft de tijd te diepe 
sporen nagelaten?

MONTEFIORE SANTA
Onder de Italiaanse zon | 397 p.
Een 68-jarige Engelse weduwe gaat terug naar Italië 
waar ze vroeger heeft gewoond en haar grote liefde 
heeft gevonden.

MOORCROFT SUE
Die zomerliefde op het eiland | 383 p.
Een jonge vrouw vertrekt, wanneer haar relatie uit is, 
met haar moeder naar Malta en ontmoet daar een 
man die net zo min als zij een relatie wil.
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MORAN KELLY
Het begint met een 
lach | 272 p.
Als brandweerman Jason 
Burkwell onverwacht de zorg 
voor een kitten krijgt, wordt 
hij gekoppeld aan lerares Ella 
Sinclair die nog niet zo lang in 
Redwood Ridge woont.

MORAN KELLY
Het begint met een vonk | 256 p.
De O’Grady dames koppelen sheriff Parker Maloney 
aan voormalige rijkeluisdochter en pestkop Maddie 
Freemont, maar valt het bij de dorpsbewoners wel in 
goede aarde dat hun favoriete sheriff met de outcast 
van het dorp optrekt?

MORGAN SARAH
Dromen in de ochtendzon | 349 p.
Een succesvol blogster die liefdesadviezen geeft, 
ontmoet tijdens haar hardlooprondje een knappe 
man, waarna ze bij zichzelf te rade moet gaan.

MORGENTHALER SARAH
Droomman | 400 p.
Als een rijke zakenvrouw, die argwanend wordt 
bekeken in het dorp, en de eigenaar van een slecht 
lopend poolcafé samen voor het dorp opkomen, 
ontpopt zich een mooie relatie.

MORGENTHALER 
SARAH
Droomuitzicht | 368 p.
Een sympathieke berggids uit 
het stadje Moose Springs in 
Alaska beleeft een romance met 
een ambitieuze actrice die een 
documentaire wil maken over 
zijn stadje.

MORGENTHALER SARAH
Droomvakantie | 398 p.
Toen Graham Barnett zijn eetcafé de Tourist Trap 
noemde, was dat bedoeld als grapje. Nu zit hij vast 
aan het grillen van worstjes voor een eindeloze stroom 
toeristen, die hem allemaal irriteren. Zelfs de enige die 
rustig aan een tafeltje zit met haar boek… Twee weken 
in Alaska is niet de top van Zoey Caldwells bucketlist. 
Het is haar volledige bucketlist. Een blik op het berg-
stadje Moose Springs, en ze is verkocht. Maar wanneer 
een goede daad haar Grahams leven in schiet, ontdekt 
ze dat er meer is aan deze knorrige local dan ze kon 
vermoeden… en meer om lief te hebben in Moose 
Springs dan alleen de prachtige wildernis van Alaska.

MOYES JOJO
Drie vrouwen | 395 p.
Een meisje ontdekt de bewogen familiegeschiedenis 
van de twee generaties vrouwen voor haar.

NIESSEN TOMMIE
Kastanjehove | 431 p.
Een jonge verpleegkundige 
vertelt zijn ervaringen in de zorg.

NIKOLAI MARIA
De chocoladevilla | 351 p.
Stuttgart, 1903. Als dochter van een chocoladefabri-
kant leidt Judith Rothmann een bevoorrecht leven 
in de luxe villawijk Degerloch. Je zou kunnen zeggen 
dat ze alles heeft wat haar hartje begeert. Chocolade 
maken zit in haar genen: Judith brengt elke vrije 
minuut door in de fabriek van haar vader om recepten 
te ontwikkelen voor nieuwe lekkernijen. Ooit zal zij het 
familiebedrijf overnemen. Althans, dat was wat ze altijd 
dacht. Maar deze perfecte façade is bedrieglijk. 
Haar vader blijkt andere plannen te hebben; hij heeft 
een geschikte huwelijkskandidaat voor haar op het 
oog – een man bij wie ze nooit iets tekort zou komen, 
maar van wie ze nooit zou kunnen houden. Dan kruist 
de charismatische Victor Rheinberger, die een nieuw 
leven wil opbouwen in Stuttgart, onverwacht haar 
pad. Werken voor het familiebedrijf betekent een leven 
zonder Victor. Kiest Judith voor haar dromen of voor 
de liefde?

NOVAK BRENDA
Eindelijk zomer | 333 p.
Callie heeft een levensbedreigend geheim; wanneer ze 
verliefd wordt op Levi wordt de geheimhouding moei-
lijker, militair Levi blijkt ook een geheim te hebben.

O'LEARY BETH
De roadtrip | 336 p.
Twee zussen, die op weg zijn 
naar Schotland om daar de 
bruiloft van een vriendin bij te 
wonen, krijgen in hun kleine 
auto onverwacht drie passagiers 
erbij.

OSMAN RICHARD
De man die twee keer doodging | 430 p.
Een groep actieve gepensioneerde Engelsen, georga-
niseerd in 'De moordclub (op donderdag)', probeert in 
een dorp in Kent misdaden op te lossen.

OSMAN RICHARD
De moordclub (op 
donderdag) | 432 p.
Vier bewoners van een 
ouderenresort hebben zich 
verenigd in ‘De Moordclub (op 
donderdag)’ en grijpen de kans 
om onderzoek te doen naar 
de moord op een aannemer, 

vennoot van hun huisbaas.

PELLEGRINO NICKY
Dromen van Italië | 351 p.
Om een verlaten Italiaans dorpje weer leven in te 
blazen kopen enkele mensen een huis voor 1 euro.

QUINN JULIA
De edele opdracht | 396 p.
Wanneer in 1825 een erfgenaam met de vertaalster van 
het dagboek van zijn grootmoeder op zoek gaat naar 
haar juwelen, raken zij steeds meer op elkaar gesteld.

QUINN JULIA
De hand van de gravin 
| 409 p.
De 28-jarige ongehuwde Eloise 
Bridgerton krijgt van een 
weduwnaar uit mededogen een 
aanzoek.

O'LEARY BETH
Tot snel! | 318 p.
Een jonge vrouw en haar oma wisselen voor acht 
weken van woonplaats, wat voor beide vrouwen een 
kans oplevert op nieuwe ontmoetingen en uitdagingen 
in hun leven.
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QUINN JULIA
De onuitstaanbare erfgenaam | 349 p.
Billie Bridgerton zal ongetwijfeld een Rokesby trouwen, 
daar is iedereen het over eens. De vraag is alleen: 
welke? De Bridgertons en Rokesby’s zijn al eeuwen-
lang buren en goed bevriend. Als kind was Billie al 
onafscheidelijk van zowel Edward en Andrew Rokesby. 
Eigenlijk is er maar één broer die ze absoluut niet kan 
uitstaan… 
George Rokesby is dan misschien de oudste en 
erfgenaam van het graafschap, maar hij is ook 
arrogant, irritant en bepaald niet gecharmeerd van 
Billie – en dat is wederzijds. Maar wat als de enige 
persoon die je niet kunt verdragen degene blijkt te zijn 
waar je niet zonder kunt?

QUINN JULIA
Een man van stand | 459 p.
Londen, 1827. Gregory Bridgerton gelooft in echte 
liefde en hij denkt dat dat voor hem Hermione Watson 
is maar haar vriendin Lucinda Abernathy vertelt hem 
dat ze verliefd is op een ander.

QUINN JULIA
Een nobel streven | 462 p.
Penelope Featherington bewondert de broer van haar 
beste vriendin zolang ze zich kan herinneren, maar 
de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan is klein. 
Bovendien maakt zijn schandalige reputatie hem 
bepaald geen ideale echtgenoot. Colin Bridgerton is 
zwaar beledigd door het beeld dat lady Whistledown 
van hem schetst in haar roddelcolumn. Hij is helemaal 
geen charmant leeghoofd! Dat geroddel lijkt misschien 
onschuldig, maar wat als het Colin de liefde van zijn 
leven kost?

QUINN JULIA
Een officier en een 
heer | 383 p.
Met haar broer Thomas ver 
weg en gewond aan het front 
in de koloniën, kan wees 
Cecilia Harcourt kiezen uit twee 
ondraaglijke opties: intrekken 
bij een vrijgezelle tante, of 

trouwen met een neef aan wie ze een hekel heeft. In 
plaats daarvan gaat ze voor optie drie en steekt ze 
de Atlantische Oceaan over, vastbesloten om haar 
broer te verzorgen tot hij weer beter is. Maar na een 
week zoeken vindt ze niet haar broer, maar zijn beste 
vriend, de knappe officier Edward Rokesby. Hij is buiten 
bewustzijn en heeft dringend hulp nodig, en Cecilia 
zweert dat ze zijn leven zal redden, al moet ze een klein 
leugentje vertellen om aan zijn zijde te mogen blijven...

QUINN JULIA
Een royale vergissing | 415 p.
Londen, 1820: Michael Stirling is op slag verliefd als hij 
Francesca Bridgerton ziet maar zij is verloofd met zijn 
neef. Jaren later, als hij graaf is en zij weer vrij maar 
hem als een vriend ziet, durft Michael zijn gevoelens 
niet uit te spreken.

RASTERS GABY
Hemelse modder | 301 p.
Wanneer twee zussen samen kerst willen vieren valt dit 
in het water omdat zij nog worstelen met hun verleden.

REES TRACY
De rozentuin | 431 p.
In De rozentuin van Tracy Rees, 
bekend van Het geheim van 
Silvermoor en Het familiege-
heim van Florence Grace, raken 
drie sterke vrouwen op onver-
wachte wijze in elkaars levens 
verstrikt. Zo heeft de rijke maar 

eenzame Olive radicale plannen voor haar toekomst, 
waar niet iedereen in haar omgeving het mee eens is. 
Haar buurmeisje Ottilie geniet ondertussen van haar 
nieuwe leven in Londen, maar maakt zich zorgen 
om haar zieke moeder. Hun dienstmeisje Mabs is 
opgetogen over haar nieuwe baan, die haar redt van 
een ruig leven op de werf. Een gevaarlijke ontdekking 
maakt echter dat Olive, Ottilie en Mabs samen moeten 
werken, om zichzelf en hun geliefden te beschermen…

REES TRACY
Het familiegeheim van Florence Grace 
| 431 p.
Rond 1850 verandert het leven van een arm wees-
meisje als ze wordt opgenomen in een rijke, beruchte 
Londense familie.

REES TRACY
Het geheim van Silvermoor | 416 p.
In Het geheim van Silvermoor beschrijft Tracy Rees 
met veel gevoel het leven in een mijnwerkersdorpje 
en het verhaal van twee geliefden die aan hun schijn-
baar onvermijdelijke lot proberen te ontsnappen. 
Over Josie, die zich nooit onderdeel voelt van haar 
familie, maar pas weet bij wie ze thuishoort als ze 
Tommy ontmoet. En over Tommy, die weet dat hij 
bestemd is voor een leven ondergronds, maar veel 
grotere dromen heeft. In Het geheim van Silvermoor 
dalen we met Tommy af in de stikdonkere, benauwde 
mijnen, die een hartverscheurend contrast vormen 
met de glamoureuze, glinsterende omgeving van de 
lokale adel, de Sedgewicks van Silvermoor. Als Tommy 
en Josie tóch betrokken raken bij deze machtige en 
elegante familie en ze een lang verborgen geheim 
ontdekken, zou dat hun leven weleens voorgoed 
kunnen veranderen…

RILEY LUCINDA
De orchideeëntuin | 
492 p.
Eén van de bedienden van een 
Brits landgoed en de grootmoe-
der van de huidige generatie 
vertellen over het liefdesleven 
van een jong echtpaar vlak voor 
en tijdens de Tweede Wereld-

oorlog.

SERLE REBECCA
Over vijf jaar | 267 p.
Als een succesvolle advocate een blik in de toekomst 
krijgt, zorgt dat voor twijfels over haar leven in het 
heden.

SHANE LIZZIE
Er was eens een puppy | 334 p.
Keer terug naar het betoverende dorpje Pine Hollow 
in het hartveroverende vervolg op Kerstmis met een 
staartje 
Als het dierenasiel van Pine Hollow onverhoopt moet 
sluiten, adopteert Connor Wyeth in een opwelling de 
Ierse wolfshond Maximus. Nu zijn huis in rap tempo 
is veranderd in een vuilnisbelt van gebroken glas, 
verscheurde kussens en plukken haar, begint hij zich af 
te vragen of dat wel zo’n goed idee was. Ten einde raad 
wendt hij zich tot de charmante hondentrainer Deenie 
Mitchell. 
Helaas voor hem heeft Deenie absoluut geen zin om 
meer tijd door te brengen met regelneef en workaholic 
Connor, hoe leuk zijn hond ook is. Maar als haar zus 
haar verloving aankondigt – en Deenie zich realiseert 
dat ze voor de zoveelste keer single op een familiefeest 
moet verschijnen – komt ze met een voorstel. Deenie 
en Connor spelen voor de buitenwereld het perfecte 
paar, en in de tussentijd ontfermt zij zich over Maximus. 
De ideale overeenkomst, zolang ze niet écht verliefd 
worden. En dat zit er zeker niet in. Toch?
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SIMS GILL
Waarom het mama 
geen zak kan schelen 
| 340 p.
Na een uit de hand gelopen 
huwelijkstherapiesessie verhuist 
Elly met haar twee moeilijk 
hanteerbare pubers naar het 
platteland, waar het leven 

echter niet zo Instagramwaardig is als gedacht.

SIMSION GRAEME
Het Rosie project | 332 p.
Een extreem intelligente man met Asperger, die 
genetica onderwijst aan de universiteit, gaat op zoek 
naar de perfecte partner.

SWAN KAREN
De Zweedse affaire | 412 p.
Als een Zweedse man na zeven jaar uit een coma 
ontwaakt, wil hij zijn familie terug maar zijn zoon 
kent hem niet meer en zijn vrouw is inmiddels verder 
gegaan met haar leven.

THOMAS ANNA
Dromen jagen | 251 p.
Judith, Ellen en Linda, die nu drie maanden in het 
Spaanse gehucht Nueva Vida zijn, krijgen te maken met 
veel problemen.

THOMAS ANNA
Onder de Spaanse zon 
| 287 p.
Drie vriendinnen ontmoeten 
elkaar na lange tijd weer en 
besluiten hun leven om te 
gooien.

TODD ANNA
Niets meer | 284 p.
Landon Gibson is begin 20 en net verhuisd naar New 
York waar hij gaat studeren maar hij worstelt vreselijk 
met zijn gevoelens voor zijn jeugdliefde Dakota en voor 
de ongrijpbare vijf jaar oudere Nora.

TODD ANNA
Niets minder | 302 p.
Landon is smoorverliefd op de mysterieuze, vijf jaar 
oudere Nora, maar weet niet hoe hij tot haar door kan 
dringen.

TODD ANNA
Verbonden | 286 p.
Als Kael en Karina elkaar na 
enige tijd weer tegenkomen is 
de liefde nog niet voorbij.

TUOMAINEN 
ANTTI
De haasfactor | 319 p.
Een verzekeringswiskundige die 
zijn baan verliest, erft van zijn 
broer een avonturenpark met 
een dubieuze financiële basis en 
met eigenaardige werknemers.

VALPY FIONA
Een zomer lang geleden | 319 p.
Ella is zeventien als ze in 1938 voor het eerst van 
Edinburgh naar Frankrijk gaat en daar een Franse 
man ontmoet, maar de plannen die zij samen maken, 
worden verwoest door de Tweede Wereldoorlog.

VALPY FIONA
Elianes belofte | 351 p.
Een jonge vrouw probeert in 
2017 op een kasteel in Frankrijk 
haar leven weer op de rails te 
krijgen en wordt geïnspireerd 
door het verhaal van een 
vrouw die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ook op het kasteel 

verbleef.

VAN LAREN JACKIE
Herfstrood | 381 p.
Boswachter Sylvie probeert met haar dochter een 
nieuw leven op te bouwen en wordt daarbij geholpen 
door graaf Freek.

VAN LAREN JACKIE
Hoogtij | 350 p.
Een jonge vrouw keert terug naar het eiland waar ze is 
opgegroeid, na jaren bij een tante te hebben gewoond.

SWAN KAREN
Het winterse avontuur 
| 446 p.
Lee is een voormalig oorlogs-
fotograaf en woont met haar 
zoontje in Amsterdam als haar 
relatie met Sam steeds meer 
inhoud krijgt en een mysterieus 
bericht in een boek en gebeurte-

nissen uit haar verleden roet in het eten gooien.

THAYNE RAEANNE
Een fantastisch uitzicht | 414 p.
Alex verwezenlijkt haar droom: het openen van haar 
eigen restaurant; aannemer Sam zet de keuken; de 
twee voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar willen 
dat beiden niet toegeven.

THOMAS ANNA
Reünie in Spanje | 267 p.
Ellen voelt zich in Spanje veel vrolijker en minder 
tobberig dan in Nederland. Ze kan goed overweg met 
Carlos en binnen enkele dagen krijgt ze gevoelens voor 
hem die ze voor Nick lang niet meer heeft gehad, maar 
waar ze niets mee durft te doen. Ze besluit om orde op 
zaken te stellen, schrijft een brief aan Nick en begint 
met de zoektocht naar haar biologische moeder. Durft 
ze de waarheid onder ogen te zien? Ondertussen is 
Judith druk bezig met de voorbereidingen voor het 
‘huwelijk’ van haar en Paul, en kan Linda niet meer om 
haar gevoelens voor Luca heen. Maar waarom zoekt hij 
ineens geen toenadering meer?

THOMAS ANNA
Zonder jou | 245 p.
Drie vriendinnen verblijven in een verlaten dorpje in 
Spanje dat met geld van een van hen wordt opgeknapt; 
hun echtgenoten in Nederland weten van niets.

THORNE SALLY
99 procent van mij | 
314 p.
Fotografe Darcy Barrett voelt 
zich sterk aangetrokken tot de 
beste vriend van haar tweeling-
broer en ziet haar kans schoon 
als hij het huisje van haar oma 
komt opknappen en weer single 

blijkt te zijn.

TODD ANNA
Verliefd | 286 p.
Karina is opgegroeid op een militaire basis en weet 
maar al te goed hoe soldaten eraan toe zijn als ze 
terugkeren uit een oorlogsgebied. Zij is de lijm die de 
familie bij elkaar houdt wanneer haar vader wordt 
uitgezonden en haar broer, Austin, voor de zoveelste 
keer in de problemen raakt met de politie. Karina weet 
dat ze ook voor zichzelf moet zorgen, maar als Austins 
gedrag nog schrikbarender wordt, en haar vaders 
reacties steeds extremer, balanceert zelfs Karina op het 
randje van de afgrond. Dan komt ze Kael tegen – een 
gesloten man die ze dolgraag beter wil leren kennen. 
De twintigjarige Kael is een knappe soldaat die gebukt 
gaat onder de nasleep van twee missies in Afghanistan. 
Hij is emotioneel beschadigd en houdt zijn gevoelens 
voor zich. Karina raakt gewend aan zijn stille aanwezig-
heid, maar vindt het steeds lastiger om haar gevoelens 
voor hem te verbergen. Als Kael niet blijkt te zijn wie 
Karina dacht, moet ze waarheid en leugens proberen 
te scheiden – en een belangrijk besluit -nemen dat 
haar toekomst voor altijd zal veranderen.
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VAN LAREN 
JACKIE
Lentegroen | 348 p.
Tussen boswachter Sylvie, die 
met haar dochter naar een 
nieuwe boswachterij verhuist 
waar zij opdracht krijgt een 
landgoed open te stellen voor 
publiek, en de landgoedeige-

naar ontstaat een bijzondere band.

VAN LAREN JACKIE
Twee prinsen | 365 p.
Als Madelon, studente culturele antropologie, afreist 
naar het miljonairsstaatje Montferrat aan de Middel-
landse Zee, verwacht ze niet méér van het tripje dan 
een zonnig weekend en wat nuttig materiaal voor 
haar afstudeeronderzoek. Haar well-connected oom 
heeft een interview voor haar geregeld met de steen-
rijke Jack, die een hoge functie bekleedt in de regering 
van het landje. Als het goed is beantwoordt hij aan 
het profiel van de stereotiepe mediterrane player, het 
onderwerp van haar onderzoek. 
Dat blijkt niet te kloppen: hij mag dan bijna onwerkelijk 
knap zijn, Jack is juist nogal gesloten en geheimzinnig. 
Maar hij wil Maddie wel introduceren bij sjeik Quasim, 
een kennis van hem die het begrip ‘player’ uitgevonden 
zou kunnen hebben. Voor Madelon het weet dineert ze 
op Quasims chique jacht, logeert ze in Jacks privévuur-
toren, wordt ze in een dure bolide rondgereden en is 
ze eregast op het jaarlijkse exclusieve gala – alles voor 
de wetenschap natuurlijk. Lukt het haar om weerstand 
te bieden aan de geoefende charmes van haar onder-
zoeksobjecten?

VAN LAREN JACKIE
Winterzon | 220 p.
Sylvie en Freek hebben elkaar eindelijk gevonden en 
wonen op het landgoed van Freek waar het beheer de 
nodige uitdagingen kent.

VAN LAREN 
JACKIE
Zomerloof | 413 p.
Tussen boswachter Sylie en 
landgoedeigenaar Freek ontwik-
kelt zich een serieuze relatie.

WALSH 
COURTNEY
Vang me op | 350 p.
Een alleenstaande moeder 
moet beslissen of ze, na 16 jaar, 
toch verder wil met de vader van 
haar zoon.

WEISBERGER 
LAUREN
Het perfecte plaatje | 
395 p.
Peyton is zo’n vrouw die alles 
heeft: een vaste plek als presen-
tator in een populaire tv-show, 
glanzende blonde lokken en 
een perfecte, botox-gladde huid, 

een liefhebbende man en een slimme dochter die kans 
maakt om naar de prestigieuze Princeton University te 
mogen. 
Skye, Peytons zus, is een thuisblijfmoeder in een 
chique buitenwijk van New York. Ze heeft diploma’s van 
alle juiste scholen en heeft het helikopterouderschap 
zo’n beetje uitgevonden. Maar heimelijk zoekt ze iets 
anders, iets wat écht is. 
Max, Peytons slimme en eigenzinnige dochter van 
zeventien, is klaar om haar dure privéschool gedag te 
zeggen en haar dromen in de film business na te jagen. 
Ze wacht al jaren op deze kans om op eigen benen te 
staan. 
Eén klein leugentje. Meer is er niet nodig om de illusie 
van perfectie te doen barsten en wrok aan de opper-
vlakte te brengen. Ineens lijkt het gras niet meer zo 
groen. En de drie vrouwen worden geconfronteerd met 
de vraag: zijn ze in staat te leven met de waarheid?

WEST ANNE
De kleine theetuin in de duinen | 320 p.
Nadat hun succesvolle zakelijke samenwerking is 
verbroken door een man vluchten twee nichtjes, 
zonder het van elkaar te weten, naar Texel om daar de 
verwaarloosde bakkerij van hun opa te redden.

VEKEMAN CHRISTOPHE
Carwash : musical | 174 p.
Twee mensen gaan in een bijzonder automobiel op 
pad naar het verafgelegen Bullet om jeans te verkopen.

VOS MARIJKE
Van Chanel naar flanel | 261 p.
Als een jonge vrouw haar luxe leventje waarin ze 
zichzelf is kwijtgeraakt zat is, vlucht ze naar Canada om 
een nieuw leven op te bouwen.

VOS MARIJKE
Wedden dat ik blijf | 
332 p.
Als Debby met haar zus en 
diens gezin vanuit de bruisende 
Randstad naar het Brabantse 
platteland verhuist om alpaca's 
te gaan houden, zijn er nogal 
wat obstakels te overwinnen, 

maar komt ook de liefde om de hoek kijken.

WALSH COURTNEY
Kijk omhoog | 383 p.
Als een jonge vrouw terug moet naar haar geboor-
teplaats, moet ze haar verleden onder ogen zien en 
ondervinden wat werkelijk van belang is in haar leven.

WALSH COURTNEY
Pak mijn hand | 384 p.
Een profskiër en de eigenares van een bloemenwin-
kel worden verliefd, maar moeten beiden met hun 
verleden in het reine zien te komen.

WALSH ROSIE
Over Emma | 395 p.
Emma was er vrij zeker van dat ze nooit zo stom 
zou zijn om opnieuw verliefd te worden. Maar toen 
ontmoette ze Leo en daar was het dan: alles over-
stijgende liefde. Binnen enkele maanden waren ze 
verloofd. Zeven jaar later kwam Ruby, hun dochter, 
en vervolgens John Keats, hun reddingshond. Ze zijn 
gelukkig in hun wellicht ietwat te kleine huis dat haar 
grootmoeder haar heeft nagelaten. 
Leo, die als baby geadopteerd is, voelt zich voor het 
eerst van zijn leven helemaal thuis, hier hoort hij. En 
alles zou perfect zijn – als Emma was wie ze beweerde 
te zijn. 
Als ‘Emma’ tenminste echt haar naam was. 
Dan komt Leo erachter dat sommige dingen niet 
helemaal lijken te kloppen. Langzaam komt Emma’s 
oude leven aan het licht, en dreigt alles wat ze zo 
moeizaam heeft opgebouwd in één golf te worden 
weggespoeld. Terwijl de duisterste momenten uit 
Emma’s verleden naar boven komen, moet ze Leo op 
de een of andere manier bewijzen dat zij nog steeds 
dezelfde vrouw is. 
En hem vertellen over de liefde van haar andere leven.



WIGGS SUSAN
Achter de wolken |  
414 p.
Een jonge vrouw moet kiezen 
tussen twee mannen: de vader 
van haar zoontje of haar jeugd-
liefde.

WILLIAMS LAURA 
JANEYARROS REBECCA
Liefde met vertraging | 347 p.
Nadia en Daniel in Londen zijn beiden op zoek naar 
een perfecte relatie, maar hoewel ze vaak dezelfde 
trein nemen om naar hun werk te gaan, blijkt het inge-
wikkeld om elkaar beter te leren kennen.

YARROS REBECCA
Onverschrokken | 494 p.
Twee jaar na het overlijden van haar man probeert 
Morgan een nieuwe man in haar leven toe te laten.

YARROS 
REBECCA
Wat we achterlaten | 
510 p.
Georgia beheert de nalaten-
schap van haar oma, een 
beroemd schrijfster, en raakt in 
conflict met de schrijver die het 
laatste boek van haar oma zal 

afmaken.
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