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De naaister van PernambucoDe gravin van ParmaAmericaEen Venetiaans geheimRomantische WerkenDe zevende hemelDe Cock en de treurende katerNANDA INTERNATIONALDe Cock en danse macabreTerrorisme,
Europa en StrafrechtGonnie en GijsjeHals over kopDe stilte van de helHarlequin KerstspecialLiefdesbrieven van 0 tot 10Diagnostiek in de FysiotherapieManagementFijne FunctietheorieSteenrijke meisjesEen kus voor de
koningKant's teleologieGoede VrijdagOnder mijn huidHoningtranenDe drie zusjesDe laatste zomer van de krijgers des doods / druk 1Beet!Uren met Henk BroekhuisArchiefwetenschap, Erfgoed en PolitiseringDe vredeDe
exceptie van non-qualificatieEen drietal lezingen in Amerika gehoudenDag van bekentenisDe duivel verliefdOmgaan Met CybercrimeSociety affairesVerwaaide bladeren
In de bundel 'Uren met Henk Broekhuis' bundelde Karel van het Reve een veertigtal scherpzinnige columns over evenzovele onuitroeibare gemeenplaatsen van onze tijd. Stellingen als `Vergelijkingen dienen ter verduidelijking,
`Zwemmen bij eb is gevaarlijker dan bij vloed' en `Seks en geweld zijn in boeken, films en op de tv alleen geoorloofd als ze functioneel zijn worden door hem met spotlust en acribie aan de kaak gesteld. Nauwkeurig en nuchter
ontleedt hij dit soort drogredenen en idées reçues tot hun kern: nonsens. 'Uren met Henk Broekhuis' is een verzameling lessen in gezond redeneren die niets van zijn oorspronkelijke frisheid en tegendraadsheid heeft verloren. In
1981 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistische werk. De reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer informatie over de
reeks zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Beschouwingen vanuit het perspectief van het strafrecht over het (internationale) terrorisme, terrorismebestrijding en de invloed daarvan op rechten en vrijheden die essentieel zijn voor een democratische rechtsstaat.
Dit boek is een inleiding in het herkennen, aanpakken en forensisch onderzoeken van computercriminaliteit en beveiligingsincidenten in een juridische context. Hoe kan je je als bedrijf voorbereiden? Hoe ga je om met een
forensisch onderzoek? Het biedt ondersteuning aan bedrijven, overheidsinstanties, opsporingsambtenaren maar ook burgers bij het herkennen en het doen van aangifte van criminele activiteiten binnen - of dankzij - de digitale
wereld. Waar moet men opletten? Wat is eigenlijk strafbaar? Welke acties kan of moet je ondernemen bij vermoedens van een incident? Wat mag ik allemaal onderzoeken? Zo maar een paar vragen als we het hebben over
cybercrime of vermoedens van misbruik van ICT voorzieningen. Het boek vormt hierbij een brug tussen de technische en juridische aspecten van cybercrime.
'Het werd weer eens tijd voor een lekkere hardboiled thrillerheld.’ – VN’s Detective & Thrillergids ‘Haar lichaam is gisteren gevonden. Ze gaan ervan uit dat ze drie dagen eerder is vermoord.’ Ik kijk verrast op. ‘Drie dagen
geleden?’ ‘Ja.’ ‘Hoe is het lichaam gevonden? Waar?’ ‘De politie van San Francisco heeft een e-mail gekregen. Er zat een attachment bij, een paar foto’s. Van haar. Ze zijn ernaartoe gegaan om het uit te zoeken en toen
troffen ze daar het stoffelijk overschot aan. En het kind.’ Smoky Barrett is een jonge, maar ervaren FBI-agente die de leiding heeft over CASMIRC, een speciale eenheid die zich bezighoudt met onderzoek naar
seriemoordenaars. Ze is tijdelijk met verlof nadat haar man en dochtertje zijn vermoord door de man achter wie zij aanzat. Met behulp van een psychiater probeert Smoky dit trauma te verwerken, maar ze heeft nog een lange
weg te gaan. Dan wordt het ontzielde lichaam gevonden van Annie, Smoky’s beste vriendin van vroeger. Smoky neemt de moordzaak op zich en ontfermt zich tegelijkertijd over Annies tienjarige dochter Bonnie. Wanneer de
moordenaar contact met Smoky opneemt wordt de zaak nog persoonlijker. Hij beweert de afstammeling van Jack the Ripper te zijn en daagt Smoky uit hem tegen te houden voordat er nog meer doden vallen ‘Het is
huiveringwekkend om te lezen. Maar het stoot niet alleen maar af. Het geeft het debuut van Cody Mcfadyen ook iets extra’s. Hij weet er een uitstraling van realiteit – het is als een beschrijving van echte moorden en echte
onderzoeksteams van de FBI – aan te geven die elke zichzelf respecterende auteur van spannende boeken zoekt.’ – Crimezone.nl
Twee 17-jarige jongens, de een doodziek, de ander vervuld van wraak, zijn door omstandigheden gedurende enkele zomerweken op elkaar aangewezen.
Uit een pand aan de Keizersgracht is een kostbare verzameling van oude zilveren gebruiksvoorwerpen verdwenen. De eigenaar moet aan een hartaanval gestorven zijn. Zijn nichtje, en enig erfgename, komt verslag doen bij
rechercheur De Cock. Een vreemd, onbestemd gevoel bekruipt de grijze speurder. Hoewel dit ogenschijnlijk geen zaak voor hem is, vermoedt hij dat het met de dood van de zilververzamelaar niet helemaal klopt. Hij gaat met zijn
assistent Vledder op onderzoek uit en raakt verstrikt in een van zijn meest bizarre misdaadavonturen.
De legendarische vrouwenverleider Giacomo Casanova brengt na zijn vlucht uit Venetië acht dagen door in Bolzano. Daar ontmoet hij de graaf van Parma en diens vrouw Fransesca, twee mensen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in zijn leven. Casanova en de graaf hebben elkaar ooit getroffen in een duel, dat onbeslist eindigde. Nu zetten zij het duel met woorden voort, maar het is de gracieuze Fransesca, de gravin van Parma, die de afloop
bepaalt. Zij alleen kan hem zwaarder treffen dan wie ook. Een hartveroverend meesterwerk van de auteur van Gloed
Colonel is knap, lief en gezellig. Hij is trouw, sportief, toegewijd en bescheiden. En als hij niet een hond maar een man zou zijn, zou Maggie Beaumont onmiddellijk met hem trouwen. Helaas: waar ze het met haar huisdier niet
beter had kunnen treffen, wil het met de mannen absoluut niet lukken. Steeds wordt ze verliefd op de verkeerde, steeds wordt ze teleurgesteld. Wat het nog moeilijker maakt, is dat haar perfecte tweelingzus wel een perfecte man
en een perfecte dochter heeft, en dat haar moeder haar steeds aan dat feit herinnert. Maggie besluit het heft in eigen hand te nemen en op zoek te gaan. Er moet toch een menselijke Colonel bestaan? Een man die aardig is, die
ook naar een gezin verlangt, die naar haar wil luisteren en zijn gevoelens met haar wil delen? Maar dan wordt ze (heerlijk!) gekust door Malone. Stugge, zwijgzame, norse Malone. Nee hè, weer de verkeerde?
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af
en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de
riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een
enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet
zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De
Telegraaf ‘IJzingwekkend finale Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
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De archieven die door de Nederlandse archiefinstellingen worden beheerd hebben waarde als bron voor de geschiedenis en als cultureel erfgoed. De erfgoedwaarde is de laatste tijd centraal komen te staan. Archieven worden in
dienst gesteld van de beleving van de eigen geschiedenis door het grote publiek ter bevordering van identiteits- en gemeenschapsvorming. Die politieke agenda kan botsen met de professionele archivistische eisen die aan het
verzamelen, ontsluiten en presenteren van archieven worden gesteld en met de objectiviteit en onpartijdigheid die daarbij van archivarissen wordt verlangd.
Het boek is een handzaam naslagwerk waarin u met behulp van het alfabetisch register alle verpleegkundige diagnoses met hun definities, bepalende kernmerken, risicofactoren en samenhangende factoren gemakkelijk kunt
opzoeken. Het materiaal kan worden gebruikt binnen de eigen praktijk bij het genereren van verpleegkundige diagnoses en bij het (verder) ontwikkelen van een eenduidig Nederlands verpleegkundig begrippenkader. NANDA
Verpleegkundige diagnoses: Definities en classificatie 2012 2014 is het gevolg van de verdere ontwikkeling door NANDA International. In deze editie zijn de laatste wijzigingen en een flink aantal nieuwe diagnoses opgenomen
zoals vastgesteld door de NANDA."
De Amerikaanse Jo March en haar tweelingbroer Chris groeien op in de beschermde omgeving van hun hechte en zeer gelovige gezin. Op haar achttiende verjaardag krijgt Jo te horen dat haar vader niet haar biologische vader
is. Het nieuws komt als een schok, maar ze is vastbesloten om meer te weten te komen over haar `andere familie. Ze begint een zoektocht, die jaren zal duren.Terwijl Jo steeds dieper in het verleden duikt en reist van Californië
naar Chicago, van Pakistan naar Irak, leert zij nieuwe familieleden kennen uit de meest exotische streken en met zeer diverse achtergronden. Toch zijn al hun levens onlosmakelijk met het hare verbonden.

Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.
Een student raakt bezeten van een waardevol, cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek uit de 15e eeuw.
Een 15-jarige jongen zit na een leven waarin hij veel tegenslagen heeft gehad in therapie.
Het nogal saaie leven van Ernst verandert op de dag dat Victoria bij hem in de klas komt zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
In deze uitgave vindt u een overzicht van het totale fysiotherapeutisch handelen. De verschillende fasen van het fysiotherapeutisch proces komen aan bod, waarbij de focus ligt op samenhang tussen kennis, inzicht, attitude en
vaardigheden. Het handelen en de werkwijze van de fysiotherapeut staan steeds in relatie tot het proces van probleemoplossing. In elke fase staat methodisch werken centraal. In deze druk van 'Diagnostiek in de fysiotherapie' is
er speciale aandacht voor klinisch redeneren en het gebruik van meetinstrumenten. Daarbij stimuleren de auteurs het bewust handelen - eerst denken, dan doen - tijdens alle fasen van het handelen. Ook shared decision making
en ondersteuning van zelfmanagement komen aan de orde. Tevens is het KNGF-beroepsprofiel toegevoegd met de competentiegebieden van de fysiotherapeut volgens het CanMEDS-model. Op het gebied van wet- en
regelgeving en het systeem van kwaliteitsregistratie is het boek geactualiseerd. 'Diagnostiek in de fysiotherapie' is een onmisbaar boek voor fysiotherapeuten en studenten fysiotherapie. Het biedt een kader om kritisch te
reflecteren op de eigen werkwijze als professioneel beroepsbeoefenaar. De nadruk ligt op logisch redeneren en het onderbouwen van keuzes. Daarbij wordt de relatie tussen patiënt/cliënt en fysiotherapeut opgevat als een
functionele samenwerkingsrelatie. Het volledige boek is ook digitaal beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessante en verdiepende links.
Gonnie en Gijsje Gonnie en Gijsje zijn vriendjes. Dikke vriendjes. Overal waar Gonnie gaat, gaat Gijsje. Of toch niet? Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer
avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met
verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je
extra spelletjes en informatie.
De vriendinnen van de Women’s Murder Club zijn terug met een nieuwe, geruchtmakende zaak. Een brandstichtende dader lijkt het gemunt te hebben op machtige en rijke koppels. Nadat het vierde echtpaar tragisch om het
leven komt door brandstichting, gaan brigadier Lindsay en haar vriendinnen op onderzoek uit om de seriemoordenaar te ontmantelen. Maar wanneer de aanwijzingen haar wel erg dichtbij huis brengen, belandt ze in de benarde
positie tussen haar liefdesleven en haar werk. Welke uitweg kiest ze in dit vreselijke dilemma? ‘De zevende hemel’ is het succesvolle zevende deel van de 'Women’s Murder Club' reeks, een bloedstollende thriller die je niet
zomaar naast je neer kunt leggen! James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton
schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast
heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van
de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
Hoe belandt een doodgewoon meisje uit een nette buurt in Melbourne in de wereld van prostitutie en drugs? In de verbluffende autobiografie ‘Onder mijn huid’ vertelt Kate Holden openhartig over hoe ze veranderde van
uitmuntende kunstgeschiedenis student tot een verloren meisje in de greep van heroïne, schimmige figuren en de seksindustrie. Ondanks alles wat Kate heeft meegemaakt, weet ze haar verhaal zonder enige schaamte en met
een goede dosis humor en relativering te beschrijven. Hoe heeft de jonge, afgedwaalde Kate haar leven weer in het gareel gekregen? De Australische Kate Holden (1972) heeft met haar autobiografie ‘Onder mijn huid’ haar
naam op de internationale kaart gezet als talentvolle debuutschrijver. Haar boek omvat een unieke vertelling over hoe ze als nette student in de schimmige wereld van seks en drugs in Melbourne belandde. Naast de dramatische
gebeurtenissen is het haar gelukt om een literair meesterwerk te schrijven waarin ze haar memoires op een persoonlijke en soms humoristische manier met de wereld deelt. Intussen is haar boek in elf landen verschenen en
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heeft ze drie internationale reizen achter de rug om haar unieke verhaal te vertellen, en met succes. ‘Onder mijn huid’ is genomineerd voor meerdere prijzen, waaronder beste debuut in 2005 en beste Australische bestseller in
2006. Haar schrijfcarrière nam een plotse vogelvlucht, en geeft haar een hoopvolle toekomst.
Met trillende benen bovenaan de trappen van het paleis met een zinderende menigte achter haar, staat de jonge prinses klaar om haar aanstaande echtgenoot voor de eerste keer te ontmoeten. Anastasia maakt zich zorgen: ze
heeft al veel gehoord over de koning van Maurona - over zijn liefde voor het Franse en vooral voor de aanlokkelijke echtgenote van de Franse ambassadeur van Maurona. Ze weet dat de meeste mannen haar mooi en
aantrekkelijk vinden, maar voor de donkere verleidelijke schoonheid die al in de armen van de koning ligt is ze geen partij. Bij het openen van de paleisdeuren stijgt er luid gejuich op uit de menigte terwijl Anastasia zich bedenkt
hoe ze de koning voor zich kan winnen Een verhaal vol romantiek en intrige aan het hof van Maurona in deze romantische titel van Barbara Cartland. Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze
heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren.
Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en
haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende,
avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
Elv, Meg en Claire wonen met hun moeder in een groot oud huis op Long Island. Annie wil haar dochters beschermen tegen alle nare dingen, maar ze weet niet dat met Elv, haar oudste, ‘het ergste al was gebeurd’ in de zomer
dat zij elf was geworden. Wat doet een moeder als een van haar kinderen het verkeerde pad op gaat? Hoe redt ze een dochter zonder de anderen op te offeren? Hoe diep kan liefde gaan, en hoe ver kan het je voeren? De drie
zusjes is een ontroerend en meeslepend verhaal over de bijzondere band tussen drie zusjes, die zwaar onder druk komt te staan. Het is een verhaal over volwassen worden, een familiegeschiedenis, een liefdesroman vol
sensueel verlangen, waarin het magische en het alledaagse door elkaar heen lopen, terwijl de meisjes opgroeien en keuzes maken die hen blijven achtervolgen, veranderen en uiteindelijk zullen bevrijden.
Hippe clubeigenaar Bobby, de zoon van Lucky Santangelo, was op school hecht bevriend met het steenrijke trio Denver Jones, Carolyn Henderson en Annabelle Maestro. Denver is inmiddels een hotshot advocate in LA. Carolyn
is de assistente én minnares van een invloedrijke senator van Washington. En Annabelle, de bloedmooie dochter van twee megafi lmsterren, slaat haar klauwen graag in beroemde mannen. Als Annabelles moeder wordt
doodgeschoten in de slaapkamer van haar landhuis in Beverly Hills, zoekt Annabelle haar oude vrienden weer op. Samen met Lucky duiken ze in de vieze zaakjes die tot de moord hebben geleid.
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.
Met Peter van Geffel moest het, zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, wel misgaan. Op jeugdige leeftijd sterft hij een gewelddadige dood. Ergens in de duinen bij Noordwijk wordt hij, met een smalle dolk tot het heft in zijn
rug, door een vroege wandelaar gevonden. Het onderzoek van de plaatselijke politie levert niets op. Er komt een bericht op de landelijke telex. Natuurlijk belandt dat bij De Cock. Daarmee begint voor de Amsterdamse
rechercheur - en zijn vaste maat Vledder - een nieuw avontuur, dat door Baantjer op zijn bekende laconieke wijze te boek is gesteld.
De gezusters Emília en Luzia dos Santos, opgegroeid in een dorpje in het noorden van Brazilië, zijn heel verschillend van aard en al vroeg scheiden zich hun wegen. De romantische Emília trouwt met de zoon van de rijke Dr.
Duarte Coelho uit Recife. De temperamentvolle Luzia sluit zich aan bij de 'cangaceiros', een bende revolutionairen die strijdt tegen de uitbuiting door machtige grootgrondbezitters en voor sociale hervormingen. Wanneer Luzia
trouwt met hun leider Antonio, bijgenaamd de Havik, komt haar leven steeds meer in gevaar. Emília's leven in de grote stad wordt overschaduwd door innig verdriet en eenzaamheid. Ze weet dat ze haar zus Luzia waarschijnlijk
nooit meer zal zien, maar ontwikkelt een indirecte manier om met haar te communiceren. Dan vertrouwt Luzia haar een groot geheim toe.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar
eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar toch?
Jessie Roscoe heeft altijd geheimgehouden wie de vader van haar zoon Oliver is, zelfs voor haar beste vriendin. Ze is verbijsterd als ze ontdekt dat de man in kwestie, de charismatische acteur Toby Gillespie, haar nieuwe
buurman blijkt te zijn. Toby hoeft maar een blik op Oliver te werpen en een klein rekensommetje te maken om te weten hoe de zaken ervoor staan. Het is een aangename verrassing Jessie na al die jaren weer te zien, maar de
ontmoeting met zijn zoon, van wiens bestaan hij niet wist, is een grote schok. Niet alleen voor Toby, maar ook voor zijn vrouw Deborah en hun kinderen. Een happy ending lijkt niet voor iedereen weggelegd
Zijn bijnaam is 'De duivel', maar ook de duivel kan verliefd worden. Nadat de vader van Larisa zijn gehele vermogen uit heeft gegeven aan een collectie oude boeken en vervolgens onverwachts komt te overlijden, moet de jonge
en beeldschone Larisa een manier vinden om aan geld te komen voor haar familie. Ze besluit gouvernante te worden bij een beruchte Franse vrouwenverslinder en de opvoeding van zijn zoontje op zich te nemen. Ontdek zelf of
Larisa zijn charmes kan weerstaan Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan het merendeel (644 boeken)
bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer
productief was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar
boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland
een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
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‘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!
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