
 De vrouw van de theeplanterDe vrouw van de theeplanter        Dinah JefferiesDinah Jefferies   

Wanneer de jonge Gwen aan het begin van de 20ste eeuw met een 

Engelse theeplanter trouwt en naar Sri Lanka verhuist, komt ze terecht 

in een universum met heel eigen wetten. Haar man lijkt ook een heel 

andere man dan degene die zij in Londen ontmoette. Hij blijkt geheimen 

te hebben die Gwen ertoe dwingen een drastische keuze te maken.  

 VallenVallen        Jackie van LarenJackie van Laren   

De jonge journaliste Anne is ingegaan op een aanbod dat ze niet kon 

weigeren. In ruil voor de oppas op het zoontje van leadzanger Rory 

tijdens de tournee met zijn rockband, mag ze een exclusief artikel 

over de band schrijven. In korte tijd weet Anne het hart van het zoon-

tje, maar ook zeker dat van zijn vader Rory voor zich te winnen.  

 Mijn niet zo perfecte levenMijn niet zo perfecte leven       Sophie KinsellaSophie Kinsella   

Katie werkt op een trendy reclamebureau in Londen. Haar baas 

Demeter is een helse verschrikking, en totaal onverwacht wordt Katie 

ontslagen. Met al haar dromen in duigen gaat ze noodgedwongen terug 

naar het platteland, waar haar vader een luxe camping heeft opgestart. 

En wie is één van de eerste bezoekers? Tijd voor wraak! 

 De geheimzinnige tuinDe geheimzinnige tuin        Sarah JioSarah Jio   

1940. Flora woont in New York en werkt in de zaak van haar ouders. 

Financieel staat het er niet goed voor, en als Flora een aanbod krijgt 

om snel geld te verdienen besluit ze daarop in te gaan. Haar op-

dracht is om een zeer zeldzame camelia te vinden op een landgoed 

in Engeland. Maar behalve de bloem vindt Flora er veel meer... 

 Wat het hart kan horenWat het hart kan horen      JanJan --Philipp SendkerPhilipp Sendker   

De jonge Julia voelt zich eerst helemaal niet op haar plek in Kalaw, 

een klein dorpje in Birma. Toch is er hier iets dat haar bezig houdt: ze 

probeert namelijk meer te weten te komen over haar vader. Waarom 

is hij destijds spoorloos verdwenen? In een theehuis wordt ze aange-

sproken door een onbekende man die schijnt te weten wie zij is. 
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 De patissier van ParijsDe patissier van Parijs      Laura MadeleineLaura Madeleine   

Als Petra’s grootvader, een bekende auteur, is overleden, stuit zij bij 

het opruimen van zijn archief op geheimen uit het verleden. De bio-

graaf van haar grootvader ruikt een schandaal, en voor Petra begint 

een race naar de waarheid. Zo komt ze in het Parijs van 1909 terecht, 

bij de mooie Jeanne, dochter van een beroemde banketbakker...  

 Wij tweeWij twee       Nicholas SparksNicholas Sparks   

Russell is pas 32, maar hij heeft alles: een fantastische vrouw, een lieve 

dochter, een succesvolle carrière en een prachtig huis. Maar dan komt 

zijn leven compleet op zijn kop te staan. Russel verliest zijn baan en de 

liefde van zijn vrouw, en moet steeds vaker alleen voor zijn dochtertje 

zorgen. Noodgedwongen gaat hij op zoek naar een nieuw bestaan.  

 De eenzame postbodeDe eenzame postbode       Denis ThériaultDenis Thériault   

Bilodo, een 27-jarige postbode, leidt een teruggetrokken bestaan. Zijn 

grootste vreugde bestaat uit het stiekem openen van brieven. Zo stuit hij 

op de gedichten van Ségolène die ze naar de dichter Gaston stuurt. 

Bilodo raakt gefascineerd door de verfijnde poëtische taal van de haiku-

gedichten in hun brieven. En hij wordt hopeloos verliefd op Ségolène... 

 Een zomer in VenetiëEen zomer in Venetië      Nicky PellegrinoNicky Pellegrino   

Addolorata dacht alles te hebben waar ze van droomde. Maar na een 

vernietigende culinaire recensie van haar restaurant wordt het haar 

opeens duidelijk: wat ze kwijt is, is haar liefde voor koken. Ze vertrekt 

naar Venetië, vastbesloten om te herontdekken wat haar écht gelukkig 

maakt. En de kanalen van Venetië hebben meer voor haar in petto… 
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 Een liefde in RomeEen liefde in Rome       Marc LamprellMarc Lamprell   

In een betoverend Rome gaat de jonge Alice op zoek naar inspiratie 

voordat ze in het huwelijksbootje stapt; Constanze en Lizzie komen er 

de as van hun geliefde man en broer verstrooien; Meg en Alec zijn toe 

aan een langverwachte romantische vakantie. Drie liefdesverhalen vol 

geheimen en leugens ontmoeten elkaar in een hartverwarmende stad.  

 Echte liefde vind je in de boekhandelEchte liefde vind je in de boekhandel      Veronica HenryVeronica Henry   

Nightingale Boeken, een boekhandel in een klein Engels stadje, is 

een droom voor de echte boekenliefhebber. Emilia heeft haar pas 

overleden, zeer geliefde vader beloofd dat ze zijn werk zou voort-

zetten. Maar de winkel is al tijden verlieslatend, en ze zal het roer 

radicaal moeten omgooien. Gelukkig krijgt ze daarbij hulp. 

 Je bent geweldigJe bent geweldig      Jill MansellJill Mansell 

Hallie heeft een geheim: ze is verliefd op de perfecte man. Maar ze 

is ziek en wacht op een longtransplantatie. Op haar website geeft ze 

haar lezers ondertussen raad bij al hun grote en kleine problemen. 

Het is via deze website dat ze Flo en Tasha ontmoet. De drie jonge 

vrouwen ontdekken dat ze een wel héél bijzondere band hebben... 

 Een nieuwe wereldEen nieuwe wereld        Sarah LarkSarah Lark   

Aan het eind van WO II komen de twee Poolse zusjes Helena en 

Luzyna in een vluchtelingenkamp terecht. Ze hebben zeer zware  

jaren doorgemaakt, waarin hun beide ouders zijn omgekomen. Eén 

van de zusjes slaagt erin een visum te krijgen en door te reizen naar 

Nieuw-Zeeland. En daar staat haar een heel nieuw leven te wachten. 

 Verboden vruchtenVerboden vruchten      Jojo MoyesJojo Moyes   

Celia en Lottie, twee beste vriendinnen, groeien in een Engels bad-

plaatsje op als zussen. Ze raken in de ban van Arcadia, een oude villa 

vol excentriekelingen die het stadje flink opschudt. Vijftig jaar later 

gaat binnenhuisarchitect Daisy op zoek naar de geschiedenis van het 

huis. Het roemruchte verleden van Arcadia komt weer tot leven... 

IN MIJ NIETS DAN LIEFDE,  GEBUNDELD LICHT,  HET TEKEN VAN DE MUZE,  DE WEERKLANK VAN EEN NAAM,   JOUW ZIJN, ZO ZIELENDICHT.  

ER IS NIETS    LICHTER, LUSTIGER EN LIEVER    DAN JIJ EN IK.  

 Het zwarte goudHet zwarte goud      Leila MeachamLeila Meacham   

Texas, 1900. De eerste olie stroomt uit de grond en de hele samen-

leving staat voor een grote verandering. In deze tumultueuze wereld 

trachten Samantha, een welgestelde erfgename, en boerenknecht 

Nathan hun weg te vinden. Als ze ooit hun eigen pad willen kiezen 

moeten ze eerst een web ontwarren vol geheimen, liefde en verraad. 

 Een onverwachte wendingEen onverwachte wending        Erica JamesErica James   

Wanneer Lizzie haar succesvolle baan verliest, neemt ze met tegenzin 

werk aan in een verpleegtehuis. Daar ontmoet ze mevrouw Dallimore, 

die haar meeneemt in verhalen over haar verleden en de vele wendin-

gen in haar lange leven. Lizzie begint een andere blik op het leven te 

krijgen, en komt erachter dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen.  

 GinevraGinevra       Simone van der VlugtSimone van der Vlugt   

Florence, 1347. Ginevra en Antonio zijn stapelverliefd en willen dolgraag 

met elkaar trouwen, maar Ginevra’s vader verbiedt dat. Ze proberen te 

vluchten maar worden opgespoord, en Ginevra wordt uitgehuwelijkt aan 

een rijke weduwnaar. Alle hoop lijkt verloren, maar ondanks alles blijven 

ze van elkaar houden. Kan ware liefde werkelijk alles overwinnen? 

 Drie wensenDrie wensen      Liane MoriartyLiane Moriarty   

De drieling Lyn, Cat en Gemma Kettle hebben weer een genante 

vertoning van zichzelf ten beste gegeven. Hun verjaardagsfeest, met 

een overdaad aan champagne in een chic restaurant, is abrupt ten 

einde gekomen wanneer één van hen hun zwangere zus te lijf ging 

met een fonduevork... Hoe is het weer zover kunnen komen?  

 De jasmijnzussenDe jasmijnzussen      Corina BomannCorina Bomann   

De jonge modefotografe Melanie zit op een dieptepunt in haar leven. 

Ten einde raad zoekt ze haar Vietnamese grootmoeder op. Die ziet hoe-

zeer Melanie met haar lot worstelt, en begint voor het eerst te vertellen 

over haar eigen leven. Een leven vol drama, exotiek, reizen, oorlog en 

liefde. Stilaan beseft Melanie dat haar beste tijd voor haar ligt. 
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