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LUCIANO CAMERON
Alleen hij Karakter
Alexa, een journaliste die haar dagen vult met het schrijven over
lippenstiften en het drinken van cava, wordt naar een ﬁlmfestival
gestuurd. Wat een routineklus moet worden, verandert wanneer
ze haar jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die intussen een
wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa wegvlucht in
alcohol, wordt ze geconfronteerd met verontrustende verhalen
over seksuele intimidatie in haar onmiddellijke omgeving.
Tevergeefs probeert ze de onderzoeksjournaliste in haar te
onderdrukken. Alexa wordt meegezogen in een gevaarlijke
wereld, een die haar dwingt haar verleden te confronteren en
haar toekomst op te oﬀeren.
Dromen van Italië Luitingh Sijthoﬀ
Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde
politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe

regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst family die
boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de
vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere
maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn
heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties
die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want
het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Volmaakt gelukkig HarperCollins
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
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Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren,
want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn
beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor
elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd
is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat
het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis
zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Zondagsleven Lindhardt og Ringhof
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En
ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun
fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich
dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze
nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets
zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie
tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is
van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond
uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar
als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in
een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om
haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en
Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond
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van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar
wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Wij en ik Overamstel Uitgevers
Het is weer zomer, het nachtleven bloeit in het kuststadje Sea
Beeze, Alabama. Schaars geklede, zonverbrande mensen
genieten van livemuziek en de geur van versbereide
visgerechten. Eli Hardy kijkt om zich heen en vraagt zich af of het
wel een goed idee was om hiernaartoe terug te keren. Hij is niet
meer dezelfde zachtaardige persoon die een jaar geleden op zijn
motor uit deze plaats vertrok. En daar staat hij nu, met zijn
slordige, krullerige blonde haren en tatoeages op zijn armen. Eli
Hardy is terug en zeker niet van plan om lang te blijven. Maar
dan komt hij Ophelia tegen, en blijkt de wereld er toch anders uit
te zien.
Nu ik je zie Lindhardt og Ringhof
Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley
Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download
met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode
prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht
aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende
moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat
er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak
gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden
wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante
geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is
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eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden
hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt
ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan;
dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de afgrond
terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de
verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen
en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen
onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener
ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om
de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden.
Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor
haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het
derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd
nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen.
Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De crèche Lannoo Meulenhoﬀ - Belgium
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke
columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was
weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag
een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was
een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de
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moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt
normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of
dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet
namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn
zwakte?
Het beste dat ik ooit meemaakte Houtekiet
De ontdekking van deze roman is toch wel het personage van
Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’ - El Correo
over Aquitanië, land van water 1137. De hertog van Aquitanië –
de meest welvarende regio van Frankrijk – wordt dood
aangetroﬀen in Compostella. Het lijkt op een complot en zijn
dochter Eleonora zint op wraak. Daarom trouwt zij met de zoon
van degene die volgens haar de moordenaar van haar vader is:
Lodewijk VI, koning van Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de
bruiloft van zijn zoon onder gelijke verdachte omstandigheden.
Eleonora en Lodewijk VII zullen samen moeten uitvinden wie
hem, als onervaren koning, op de troon wil hebben. Tientallen
jaren voor de dood van de hertog van Aquitanië wordt een
onbekende jongen door zijn vijf moeders achtergelaten in een
bos. Misschien is hij een monster, of misschien een heilige... maar
de kleine jongen overleeft en zal uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa worden. Deze
roman overspant een eeuw vol wraak, bedrog en strijd, en
beschrijft op overweldigende wijze het mysterie rond de drie
personen die het begin vormen van wat later Europa zal worden
genoemd. ‘Als het schrijven van een roman is als het bouwen van
een kerk, dan heeft Garcia een kathedraal gebouwd. Een
fantastisch, perfect gecomponeerd middeleeuws kunstwerk. Het
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is de roman waarvan ik zou willen dat ik hem had geschreven.’ –
Juan Eslava Galán
Bij elke wending Prometheus
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en
emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar
is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar
vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar
oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in
haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer
de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij
plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te
maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor
de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het
begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert
(1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met
haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een
breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder
diverse pseudoniemen, variërend van oude ﬁctieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een
tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer
dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Waterland A.W. Bruna Uitgevers
Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom
najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
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bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,
een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote
passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en
snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal
spelen in Amerika, beseﬀen Samuel en zijn familie dat dit zijn
leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een
van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al
jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van
Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel
de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het
vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt,
met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn
familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen.
Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal
is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Bijzondere verrassing / Een perfect team Dutch Venture
Publishing
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
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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?
Perfecte dood Blake Pierce
Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje
in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed
and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft
ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het
een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken.
Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door
de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder
dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt
een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had
genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren
naar waar het ooit allemaal begon...
De Beste Therapie Is Mijn Paard... Thomas Rap
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een
meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een
steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam:
Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
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detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft
haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met
een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen:
een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood.
Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas
herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt
en meegesleept wil worden in een spannend maar ook
romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft
alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’
Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York
en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Keto in 15 minuten - Mediterraans A.W. Bruna Uitgevers
In De rat van Amsterdam vertelt de 42-jarige Ruben Katz vanuit
een Nederlandse gevangeniscel over zijn leven. Met vervalste
Joodse identiteitspapieren wil het gezin Katz in 1990 de hoofdstad
van de Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft
uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet om
hun in Riga begraven dochter Liza nauwelijks te boven komt en
steeds verder wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz ieder op
hun eigen manier zo snel mogelijk te integreren. Vader Katz
begint een instituut voor Duitse taal- en letterkunde, terwijl
Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor de Nationale Armenloterij
gaat werken, een ﬁlantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie voor
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Phaedra, een borderline-achtig meisje en dochter van de puissant
rijke loterijbaas, voert Ruben Katz uiteindelijk naar het moderne
Rusland, waar hij lid wordt van het ‘Siberisch Front’, een
schimmige organisatie van Europeanen die Moskou verkiezen
boven Brussel.
De Ierse O'Hurleys Hartwick Publishing
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over
alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het
boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris
Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat
je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen.
Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe
De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’
hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat
het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs
‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze
echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half
miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in
Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de
podcast lokten duizenden mensen naar de zalen. Man man man,
het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een
fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun
onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun
openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
Harlequin
Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg
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omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots
een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de
waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
Als van jou houden verkeerd Boekerij
Amsterdam, 1942-1943. Tegenover de Hollandsche Schouwburg
bevindt zich de Joodse Crèche, door de Duitsers getransformeerd
in een verzamelplaats voor Joodse kinderen voordat zij op
transport gaan. Samen met de andere Joodse kinderverzorgsters
van de crèche bekommert de zeventienjarige Betty Oudkerk zich
om het lot van de kinderen, terwijl het leven voor Joden buiten de
crèche steeds beangstigender wordt. In het diepste geheim
weten ze onder leiding van Henriëtte Pimentel, de directrice van
de crèche, ruim zeshonderd kinderen van deportatie te redden,
ongeacht de risico's die dat met zich meebrengt. De crèche is het
verzetsverhaal van jonge vrouwen die in wrede omstandigheden
moeten beslissen over leven en dood. Moedige vrouwen met een
vurige hoop voor de toekomst - want wie een kind redt, redt de
wereld.
De rat van Amsterdam A.W. Bruna Uitgevers
In Wij en ik, de superieure nieuwe roman van Saskia de Coster,
belandt de lezer midden in een upper class milieu waar het
wemelt van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en
waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op gespannen voet
staan. In een Vlaamse verkaveling, boven op een berg, woont de
familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke
kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren
nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man
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Stefaan, maakt carrière in een door schandalen geplaagd
farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en
benieuwd naar het echte leven, zoekt haar eigen weg met de
middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen
aan het grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud
patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante, scherpzinnige
familieroman, vol intrigerende karakters die met veel
psychologisch inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek
neemt de hedendaagse Europese mens de maat, en beschrijft
hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met haar
sublieme, spitsvondige pen het tragische en het komische in een
roman die zowel een literaire Desperate Housewives is als een
Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan Franzen. Een
magistrale kroniek van een manke familie en van deze tijd.
Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en
deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur
van een nu al schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre.
Haar voorlaatste roman Held werd genomineerd voor de bng
Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako Literatuurprijs;
haar laatste roman Dit is van mij stond op de longlist van de ako
Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste
en aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote
Vlaamse Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia
De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang zal blijven
achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en
wreed ontrafelt Saskia De Coster de illusies van social climbers,
in een roman die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd
ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
De kracht van een crisis AnkhHermes, Uitgeverij
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Laat je meeslepen naar de mysterieuze tombes van eeuwenoude
Egyptische farao’s, een dodelijke vloek en hartstochtelijke
romantiek. Wanneer twee archeologen de dood vinden tijdens
hun onderzoek in de pyramide, weet Judith het zeker. De tombe
is vervloekt. Al gauw komt ze direct in aanraking met de beruchte
plek, omdat ze verliefd wordt op de zoon van de overleden
archeoloog. Hij is vastberaden om het levenswerk van zijn vader
te voltooien, dus besluiten ze samen naar Egypte af te reizen.
Wordt deze reis een vloek of een zegen voor het kersverse
echtpaar? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in
haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en
romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen,
variërend van oude ﬁctieve familieverhalen tot thrillers. Als
Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die
gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn
verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht
zijn.
In corontaine Harlequin
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en
Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom
waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop koﬃe betaalt. Het
pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische
huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is
dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en
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bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester
van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn
geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht
viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties.
Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet
om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een
project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar
vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van
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kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een
afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een
saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is
aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die
mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje
weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te
maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar
naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren
naar haar Italiaanse zomers en geniet!
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