Ik wil met je mee!
Jill Mansell
Korte inhoud
Wanneer Mimi voor het eerst haar vaders nieuwe huis in de Cotswolds bezoekt, raakt ze verliefd op
het dorp en de mensen die er wonen, allen met hun eigen sores en gekkigheden. Vooral met Cal
heeft ze meteen een klik. En nog iets meer. Hij is gastvrij, charismatisch en gewoonweg té knap.
Maar het leven staat op het punt om een aantal onverwachte en schokkende wendingen te nemen.
De paden van Mimi en Cal zullen elkaar steeds opnieuw kruisen – maar zal het ooit het juiste
moment voor hen beiden zijn?
Over de auteur
Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur met meer dan 25 bestellers op haar naam. Van haar
feelgoodromans vol humor en romantiek zijn in Nederland en Vlaanderen al meer dan 2,5 miljoen
exemplaren verkocht. Voordat Mansell besloot fulltime te gaan schrijven, werkte ze jarenlang in een
ziekenhuis in Bristol. Na een avondcursus creatief schrijven – waarbij ze nog heel lang met pen en
papier werkte – was het hek van de dam. Met inmiddels bijna 30 boeken op haar naam staat ze
internationaal bekend om haar eigentijdse, vrolijke, sexy en romantische verhalen.
Specificaties
•
•
•
•
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Een sprookje
Danielle Steel

Korte inhoud
In “Een sprookje” van Danielle Steel leeft Camille haar droom: ze woont tussen de wijngaarden in de
prachtige Napa Valley, Californië, en heeft een gerenommeerd wijnlandgoed, samen met haar
ouders. Maar dan overlijdt plotseling haar moeder en moeten Camille en haar vader omgaan met
het verlies van de vrouw van wie ze zoveel hielden. Met name haar vader is zeer kwetsbaar, en nog
geen jaar na de dood van zijn vrouw hertrouwt hij met de mooie gravin De Pantin. Maar al snel ziet
Camille dat haar stiefmoeder niet zo perfect is als ze lijkt. Dan slaat het noodlot nog eens toe en
moet Camille haar stiefmoeder en twee kwade stiefbroers het hoofd zien te bieden. Totdat er een
prins op het witte paard verschijnt.
Over de auteur
Danielle Steel is een van ’s werelds populairste auteurs. Haar boeken worden overal vertaald en er
worden vele miljoenen exemplaren van verkocht. Ook de verfilmingen ervan voor televisie zijn een
groot succes. Inmiddels heeft ze meer dan honderd titels op haar naam staan.
Specificaties
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Een leven na jou
Jojo Moyes
Korte inhoud
Na zes heftige maanden met Will geleefd te hebben, is Lou Clark is niet langer een doorsneepersoon
met een doorsneeleven. Maar als een bizar ongeluk haar dwingt terug bij haar familie in te trekken,
heeft ze het gevoel dat ze weer net zo vastgeroest zit als vóór Will haar wereld overhoophaalde. In
een poging zichzelf te dwingen uit haar veilige wereldje te stappen, meldt ze zich aan voor een
groepscursus rouwverwerking. Haar medecursisten – vooral de aantrekkelijke Sam – helpen haar
een nieuw perspectief te vinden. Tot iemand uit Wills verleden haar leven binnen stormt en opnieuw
alles anders blijkt dan ze dacht. Kan Lou zich opnieuw uitvinden terwijl het lijkt of de hele wereld zijn
best doet om haarzelf, haar familie en Wills familie vast te houden in het verleden?
Over de auteur
Jojo Moyes (1969) was journalist voordat ze fulltime romanschrijver werd. Haar internationale
doorbraak was met ‘Voor jou’. Ze weet een breed publiek te raken en ontroeren, wat wel blijkt uit
het feit dat er inmiddels wereldwijd ruim 31 miljoen van haar boeken zijn verkocht. Jojo Moyes
woont met haar man en drie kinderen op een boerderij in Essex.
Specificaties
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De familiereünie
Tatiana de Rosnay

Korte inhoud
Paul Malegarde, een beroemd bomenkenner, is getrouwd met de Amerikaanse Lauren en samen
hebben ze twee volwassen kinderen, Tilia en Linden. Ze zijn op familieweekend in Parijs en alle vier
dragen ze een geheim met zich mee. Doordat de Seine buiten zijn oevers dreigt te treden door
aanhoudende regen is het gezin tot elkaar veroordeeld en kunnen hun geheimen niet langer
verborgen blijven. Ieder zullen ze moeten vechten voor hun identiteit en ze zijn tegelijkertijd
genoodzaakt een gesloten front te vormen om het stijgende water het hoofd te bieden.

Over de auteur
In ‘De familiereünie’, een intense roman over identiteit, liefde en vergeving toont Tatiana de Rosnay,
de schrijver van ‘Haar naam was Sarah’, wederom haar kwaliteiten als uitmuntend verhalenverteller
enerzijds en kenner van de menselijke ziel anderzijds.
Specificaties
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De dienstbode
Helen Klein Ross
Korte inhoud
De meeslepende historische roman, ‘De dienstbode’, van Helen Klein Ross leest als een mix van
´Downton Abbey’ en ´Een keukenmeidenroman’, en neemt de lezer mee naar een vervlogen tijd in
een verhaal over liefde, macht en verraad.
In 1908 vertrekt de zestienjarige Ierse Bridey naar Amerika op zoek naar een beter leven. Alleen,
maar zwanger, komt ze aan in Manhattan. Ze vindt onderdak bij de nonnen, maar wordt gedwongen
haar baby af te staan. Na een zware start komt ze als dienstmeisje terecht in Hollingwood, het
landhuis van de rijke Hollingworths. Bridey ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet en ze
ontfermt zich over hun geadopteerde zoontje. Wanneer de patriarch onder mysterieuze
omstandigheden overlijdt, verandert Brideys leven voorgoed. Jarenlang achtervolgen haar geheimen
de Hollingworths tot een van de nazaten een voorwerp vindt dat al die tijd verborgen heeft gelegen
en licht werpt op een donkere geschiedenis.
Over de auteur
Helen Klein Ross studeerde aan Cornell University. Ze is schrijver en dichter. Haar werk verscheen
onder andere in The New Yorker en The New York Times. Ze woont in New York en Lakeville,
Connecticut.
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