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jonge Penny is de vrouw en
muze van de zeer
succesvolle kunstenaar
Dexter Wentworth. Hij
neemt haar mee naar zijn
woonboot op het meer in
Seattle, waar ze droomt van
een eigen leven, van liefde
en geborgenheid. Maar
naarmate Dexters ster rijst,
wordt Penny steeds
eenzamer. Tijdens
de
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Die avond aan het meer
Sarah Jio 2015-02-05 New
York, 2008. Na een tragisch
ongeluk besluit journaliste
Ada Santorini haar leven om
te gooien. Als iemand haar
vertelt over een charmante
woonboot op het meer van
Seattle, volgt ze haar hart
en verlaat ze New York.
Seattle, jaren vijftig. De
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verhuizing naar haar
drijvende huis ontdekt Ada
een koﬀer vol brieven die
getuigen van een vurige
aﬀaire. Gefascineerd door
de mysterieuze Penny gaat
Ada op zoek naar het
levensverhaal van deze
prachtige maar tragische
vrouw. Maar dan blijken
Penny’s geheimzinnige
verleden en Ada’s leven veel
met elkaar te maken te
hebben...
De reiziger-serie deel 1
t/m 8 Diana Gabaldon
2016-03-02 De Reizigerserie is een klassieker:
prachtige historische
romans over een liefde die
plaats en tijd overstijgt. De
Netﬂix-serie Outlander is
gebaseerd op de boeken
van Diana Gabaldon. Deel 1:
De reiziger Claire Randall
stuit tijdens een wandeling
in de Schotse Hooglanden
op een stenencirkel... en
wordt wakker in het
Schotland van 1743. Al snel
komt Claire erachter dat niet
alleen haar leven op het
spel staat, maar ook haar
hart. De jonge Schot James
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Fraser laat haar
kennismaken met een zo
vurige passie en een zo
allesomvattende liefde, dat
Claire verscheurd wordt
tussen trouw en verlangen
en tussen twee
onverenigbare levens. Deel
2: Terugkeer naar Inverness
Twintig jaar lang heeft Claire
haar eigen behoeften en
verlangens opzijgezet om
haar dochter te
beschermen. Nu Brianna
volwassen is, is de tijd
gekomen om de waarheid te
vertellen... en terug te keren
naar de man die ze boven
alles liefheeft: Jamie Fraser.
Maar als Claire weer in het
verleden terechtkomt, moet
ze alles op alles zetten om
haar geliefde Jamie niet te
verliezen. Deel 3: De verre
kust Als haar dochter
Brianna volwassen is, besluit
Claire voorgoed terug te
keren naar het Schotland
van de achttiende eeuw en
naar haar geliefde. Maar
kort na hun gepassioneerde
hereniging worden Claire en
James gedwongen tot een
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onverwachte wending
neemt... Deel 4: Het vuur
van de herfst Het is 1767.
Jamie en Clarie zijn
terechtgekomen in South
Carolina aan de vooravond
van de Amerikaanse
Burgeroorlog. Maar Claire
heeft iemand achtergelaten
in het heden: haar dochter
Brianna. Nadat Brianna een
ontdekking heeft gedaan die
haar tot in haar diepste
wezen raakt, besluit ze naar
het verleden te reizen, op
zoek naar Jamie, de vader
die ze nooit heeft gekend...
Deel 5: Het vlammende
kruis Claire en Jamie hebben
oceanen en eeuwen
getrotseerd, maar nu zijn ze
er eindelijk in geslaagd te
settelen te midden van de
ongerepte natuur van North
Carolina. Daar wacht hun
een rustig koloniaal bestaan,
zo lijkt het. Maar wat Jamie
niet weet en de twintigsteeeuwse Claire wel, is dat de
Amerikaanse Burgeroorlog
op het punt van uitbreken
staat... Deel 6: Sneeuw en
as Jamie wordt gevraagd om
te helpen de kolonisten kalm
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te houden, maar hij weet
dat over drie jaar de
onafhankelijkheid zal
worden uitgeroepen en dat
iedereen die trouw is aan de
kroon gedood of verbannen
zal worden. Jamies
problemen worden alleen
nog maar groter als de
kolonisten die hij wil helpen
ervan overtuigd raken dat
Claire een heks is die op de
brandstapel moet... Deel 7:
Een echo in de tijd Jamie
Fraser weet drie dingen over
de Amerikaanse opstand: de
Amerikanen zullen winnen;
winnen hoeft nog niet te
betekenen dat hij het
overleeft; en hij sterft liever
dan tegen zijn familie te
vechten. Claire weet dat de
prijs die de Amerikanen voor
de overwinning zullen
betalen hoog zal zijn en ze is
vastbesloten ervoor te
zorgen dat Jamies leven
daar niet bij hoort... Deel 8:
Met het bloed van mijn hart
Als Jamie omkomt op zee,
moet Claire alles op alles
zetten om te overleven.
Maar ondanks haar verdriet
weet Claire dat Downloaded
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anders kan doen dan
hertrouwen, en ze
accepteert het aanzoek van
Jamies beste vriend. Ze leert
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leven met het gemis, tot op
een dag Jamie opeens weer
voor haar staat...
Patents Abstracts of
Japan 1985
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