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The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex ... Second Edition, Revised and
Augmented, with Illustrations. Tenth Thousand Jan 12 2021
A Rich Man's War, a Poor Man's Fight Jul 06 2020 At the start of the Civil War in 1861,
many men in Alabama enthusiastically enlisted. After these husbands, fathers, and brothersall family breadwinners-marched off to duty, the number of indigent families in the state

began to rise dramatically. Inflation, lack of transportation, a drastically decreased labor
force, war taxes, and enemy invasion all created an increasingly desperate economic
situation, especially in less affluent northern and southeastern sections of the state. In some
places, women and children were reported to be near starvation, bread riots erupted, and
begging was common. As soldiers became more and more distressed about these
developments at home, waves of desertions occurred. Even social relief efforts made by
state and local governments in the form of the Military Aid Society, the Samaritan Society,
and the Citizen s Relief Association did little to deter the cyclical exodus of fighting men
from Confederate units. Southern leaders considered desertion the chief cause of serious
military defeats, including those at Atlanta and Gettysburg. Desertions certainly weakened
the manpower of the Confederacy and lowered the morale of its people.
Punch Jan 24 2022
Een man die Ove heet Feb 22 2022 Ove is negenenvijftig jaar oud. Mensen noemen hem
‘de bittere buurman’. Elke ochtend loopt hij een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet
fietsen en controleert de inhoud van afvalbakken, hoewel hij al jaren geen voorzitter meer is
van de vereniging van eigenaren. Maar achter deze pedante façade gaat een trieste
geschiedenis schuil. Wanneer de nieuwe overburen op een novemberochtend per ongeluk
zijn brievenbus pletten, vormt dat het begin van een komisch en hartverwarmend verhaal
over onverwachte vriendschap, haveloze katten en de kunst van het achteruitrijden met een
aanhangwagen.
Illustrated Naval and Military Magazine Jun 24 2019
Manford's Magazine Sep 19 2021
Avonturen uit een niet -zo- perfect leven Apr 26 2022 Dit e-book is NIET geschikt voor
zwart-wit e-readers. Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek,
zodat Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een
contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je
populair zonder coole smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden
negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME
blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan als Mackenzie ze
uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet. Toch?
Dead Man's Cove and Kidnap in the Caribbean Oct 01 2022 2-in-1 edition of the first
two stories in the BLUE PETER AWARD-winning mystery adventure series about11-yearold ace detective, Laura Marlin. BLUE PETER AWARD-winning DEAD MAN'S COVE is
the first in a new detective adventure series from the author of the much-loved White
Giraffe series. Orphaned Laura is sent to live with her uncle in Cornwall, convinced that a
life of adventure is hers at last - and everywhere she turns she's confronted with mysteries.
Is Tariq, the shopkeeper's silent son, a friend or an enemy? Why does her uncle seem intent
on erasing his own past? And why is everyone so afraid of Dead Man's Cove? And in
KIDNAP IN THE CARIBBEAN Laura Marlin has no idea that her dream holiday to the
Caribbean might cost her and everyone she loves their lives, as they come face to face with
pirates, a volcano and hungry sharks.
Downland Man Dec 31 2019
Duivels spel May 28 2022 Kidd, een veelzijdige jongeman, houdt van schilderen en karate
en heeft belangstelling voor tarot, maar het grote geld verdient hij met het kraken van

computers: hij is een geniale hacker. Wanneer het erg stil wordt rond collega-hacker Bobby,
besluit Kidd -- tegen alle regels in -- een bezoekje aan zijn huis te brengen. Hier treft hij het
levenloze lichaam van Bobby aan en Kidd ontdekt dat de dader het op zijn laptop had
voorzien. Samen met LuEllen, zijn partner in crime, opent hij de jacht op de dief én
moordenaar. In een race tegen de klok probeert Kidd de laptop te achterhalen voordat de
moordenaar de informatie die erop staat in de openbaarheid brengt. Want als dat gebeurt
kunnen veel politici hun carrière wel vergeten. Maar ook een groot aantal hackers,
waaronder Kidd, loopt een enorm risico...
The Home Is Where The Heart Is Collection: Snow Angel Cove (Haven Point) /
Smooth-Talking Cowboy (A Gold Valley Novel) / What We Find (Sullivan's Crossing)
/ You Say It First (Happily Inc) Dec 23 2021 The ultimate heartwarming reads from some
of your favourite New York Times bestselling authors!
The Atlantic Monthly Nov 29 2019
De man die twee keer doodging Jun 16 2021 De hoogbejaarde speurneuzen van De
moordclub zijn terug De hoogbejaarde speurneuzen van De moordclub (op donderdag) zijn
terug met een ijzingwekkend nieuw avontuur Het is weer donderdag, en de vier bejaarde
leden van de moordclub verzamelen zich in het restaurant van hun verzorgingstehuis.
Terwijl de flessen wijn op tafel komen hopen Joyce, Ibrahim en Ron dat Elizabeth een
nieuwe cold case voor ze heeft – een moordzaak die ze als amateurspeurders kunnen gaan
oplossen. Elizabeth is er echter met haar hoofd niet bij. Ze heeft een brief ontvangen,
ondertekend door ene Marcus Carmichael. Dat is verrassend, want de laatste keer dat
Elizabeth hem zag was in 1981, toen hij morsdood onder een brug lag. De brief blijkt te zijn
gestuurd door Douglas, een voormalige echtgenoot van Elizabeth. Hij werkt voor de
Engelse inlichtingendienst mi5 en is op de vlucht voor de maffia, vanwege een akkefietje
met 20 miljoen pond aan gestolen diamanten, maar voordat ze hem kunnen helpen wordt
Douglas vermoord. De vier bejaarde speurneuzen zijn nu zelf het doelwit. Slagen erin ze de
diamanten op te sporen voordat de moordenaar hen uit de weg laat ruimen?
You Choose Flip Me! 3 & 4 Nov 09 2020 Two action-packed stories, hundreds of different
endings! This volume contains books three and four of the series, bound in tete-beche
format. Find your way through a maze without being killed, and survive the angry ghosts in
spook house!
The Nova Scotia Genealogist Mar 26 2022
Scribner's Magazine Dec 11 2020
Hidden in Mist Oct 21 2021 Anna Lee Waldo, author of SACAJEWEA said about
PICTURE MAKER that she did not want the story to end. Linda Lay Shuler, author of SHE
WHO REMEMBERS, said PICTURE MAKER is totally engrossing, and Bravo! Sue
Harrison, author of MOTHER EARTH, FATHER SKY said: “Penina Keen Spinka holds
the gift of magic in her words. Authentic details of ancient life send the reader on a journey
that will delight and her characters are so well-drawn they make a place for themselves in
the heart.” Take a journey into legend. Hidden In Mist – Bereaved prairie dweller. He
becomes the guardian spirit of Niagara River and its majestic Niagara Falls. He lives in a
cave behind it. Tododaho – Onondaga - War chief and sorcerer who intends to change
Tribal Law. Jekonsaseh – Mother of Nations – She escapes from a planned marriage and
intends to end her life at Niagara Falls. Hidden in Mist saves her and becomes her mentor.

She lives to fulfill her destiny. Hiawatha – Onondaga - Father of Laughing Water – cursed
for opposing Tododaho. He becomes the man-eating scourge of the wild places. The
Peacemaker can heal his mind, but can he live with the memory of what he was? The
Peacemaker – Called Deganawida (Thinker) - Huron. Son of a maiden and a spirit. His
grandmother tried to drown him at birth. He will bring peace to five warring nations and
unite them into the Five Tribes Confederacy (the Iroquois). Ole Red Hair – Greenlander. He
survived his country’s doom. With his sister, Dream Weaver, Ole finds sanctuary in the
New World with Tribe Ganeo-gaono, later called Mohawk. Fitting in is just the beginning.
Ole Red Hair must accept his nature before he can reconcile with the woman he loves.
Sessional Papers May 16 2021 "Report of the Dominion fishery commission on the
fisheries of the province of Ontario, 1893", issued as vol. 26, no. 7, supplement.
Het paard van een dollar Jun 28 2022 Casey Blue woont in een grauwe torenflat in een
Londense buitenwijk. Ze doet vrijwilligerswerk bij de plaatselijke manege, maar het is haar
ultieme droom om de Badminton Horse Trials te winnen, het grootste paardrij-evenement
ter wereld. Als ze een zwaar verwaarloosd paard redt van het slachthuis, raakt ze ervan
overtuigd dat ze die onmogelijke droom waar kan maken. Haar vaders criminele
achtergrond dreigt echter roet in het eten te gooien. En voor een jongen met ogen om in te
verdrinken heeft ze al helemaal geen tijd!
De professionals Oct 28 2019 `Een indrukwekkend debuut met een mix van klassieke
suspense, ijzingwekkende immoraliteit en een ingenieuze plot, in de vorm van een
pageturner gegoten. Jonathan Kellerman `Maak u veiligheidsgordel vast want De
professionals van Owen Laukkanen is als een rit in een achtbaan. Een eersteklas thriller van
een steengoede nieuwe auteur. John Lescroart Vier vrienden die onlangs zijn afgestudeerd
aan de universiteit worden geconfronteerd met de dramatische situatie op de arbeidsmarkt.
Uit frustratie en baldadigheid beginnen ze mensen te kidnappen en twee jaar werkt de
strategie die ze hebben bedacht , snel, efficiënt, bijna risicoloos, meer dan goed. Tot het
opeens geen grap meer is, totdat ze de verkeerde man ontvoeren. Plots worden ze
achtervolgd door juist die mensen die ze koste wat kost zo ver mogelijk bij zich vandaan
hadden willen houden: de sterke arm der wet, in de personen van ervaren politie-inspecteur
Kirk Stevens en de jonge en talentvolle FBI-agente Carla Windermere, en een groep
maffialeden die op zoek zijn naar vergelding. Tijdens een dodelijke en spectaculaire
achtervolging door het hele land, met een aantal gewelddadige en brute confrontaties,
worden alle betrokkenen uiteindelijk gedwongen de waarheid te erkennen: de echte
professionals, agent dan wel crimineel, zijn diegenen die bereid zijn om alles op te offeren
Woman in a Man's World Sep 07 2020
Clandestine Cover-Up (Mills & Boon Love Inspired) Feb 10 2021 YOU'RE NOT
WANTED HERE The warning is painted bloodred on Tamara Jacoby's door. Who wants
the newcomer out of the small Nebraska town? Is the vandal connected to the stalker who
drove her away from her big-city life? Tamara reluctantly turns to handsome contractor
Vince Frenci, her brother-in-law's best friend.
The Winter Man Aug 19 2021 What happens when a man whose buried demons are
unleashed by an act of unimaginable horror? The Winter Man is the story of Blake, a father
and cutting edge programmer whose search for his missing past has driven him to build
software that now threatens the elites. When his adopted daughter, Sara, is kidnapped and

killed by traffickers, he is left with a choice; freedom from the unbearable pain by taking his
own life or catharsis in revenge. He chooses the latter and driven by the nihilistic beliefs of
a man who has suffered similarly and accompanied by a demon whose purpose remains
unknown, he descends into a criminal underworld and risks becoming the very thing he
seeks to destroy.
Man Ray, 1890-1976 Jan 30 2020 Included here are Man Ray's portraits of Breton, Yves
Tanguy, Jean Cocteau, Lee Miller, Salvador Dali, Joan Miro, and Gertrude Stein, now
classic images that embody the idea of the creative persona.
Game On! Sep 27 2019 Tark and Zyra are teenaged thieves on a quest. In a world of magic
and science, where dragons and mages exist alongside drones and lasers, they endeavour to
reach the haven of Designers' Paradise. But their world is not what it appears to be and their
haven is about to come under threat of destruction. Can Tark and Zyra save Designers'
Paradise . . . and their own world? Book #1 in the Gamers trilogy
De Fluisterman Aug 31 2022 Alex North De Fluisterman Als de deur halfopen staat, hoor
je het gefluister vroeg of laat. De Fluisterman van Alex North is de thrillersensatie van
2019! Nog kapot van de dood van zijn vrouw besluit Tom Kennedy met zijn zoon Jake te
verhuizen naar het kleine stadje Featherbank om een nieuwe start te maken. Maar
Featherbank heeft een duister verleden. Twintig jaar geleden ontvoerde en vermoordde een
seriemoordenaar vijf jongens. Tot hij uiteindelijk werd gepakt vreesde iedereen de
Fluisterman. Dat was al heel lang geleden, en een oud misdrijf hoeft natuurlijk niet van
invloed te zijn op het leven van Tom en Jake. Maar dan verdwijnt er weer een jongen en
begint Jake zich vreemd te gedragen. Hij zegt dat hij gefluister hoort bij zijn raam. De
Fluisterman van Alex North is een unieke leeservaring die je nog lang zal bijblijven.
Records Relating to the Early History of Boston ... Jun 04 2020
De zesde man Nov 21 2021 In de ultrabeveiligde staatsgevangenis Cutter's Rock wordt
seriemoordenaar Edgar Roy gevangengehouden, in afwachting van zijn rechtszaak. Het is
vrijwel zeker dat hij veroordeeld zal worden. Privétectives Sean King en Michelle Maxwell
worden door Roys advocaat Ted Bergin, een oude vriend van King, gevraagd hem bij te
staan. Maar onderweg naar hun eerste bespreking treffen King en Maxwell het levenloze
lichaam van Bergin in zijn auto aan. Hij is vermoord. In een poging te achterhalen wat er
precies gebeurd is, neemt King, die tevens advocaat is, de verdediging van Roy op zich.
Samen met Maxwell gaat hij op zoek naar antwoorden op vragen die iedereen uit de weg
gaat. Want is Edgar Roy inderdaad een moordenaar? En wie heeft Ted Bergin vermoord?
En waarom is de FBI zo geïnteresseerd in deze zaak? Wanneer King en Maxwell in Roys
verleden beginnen te graven, komen ze tegenover een zeer machtige vijand binnen de
overheid te staan. Maar terwijl de dreigementen aan het adres van de twee onderzoekers
steeds serieuzer worden en de muur tussen hen en de waarheid steeds hoger lijkt te worden,
krijgen ze hulp vanuit een onverwachte hoek. 'In ultrakorte hoofdstukken slaagt Baldacci
erin een mooie spanningsboog op te bouwen.' - VN's Detective & Thrillergids '**** Fraai
aan deze thriller is vooral het aantal plotwendingen. Net als je denkt dat je nu wel door hebt
hoe het zit, gebeurt er weer iets waardoor je op een heel ander spoor wordt gezet.' - HDC
Media
Niemandsland Jul 30 2022 Wanneer special agent John Puller op bezoek gaat bij zijn
vader, die dementerend is en in een veteranenhospitaal ligt, wordt hij aangesproken door

twee mannen. Zij vertellen hem dat het Criminal Investigation Command - dat onderzoek
doet naar criminele activiteiten van (oud-)militairen - een brief heeft ontvangen waarin
Johns vader wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw, dertig jaar geleden. Het
verhaal ging dat Pullers vader ten tijde van de verdwijning van Jackie Puller niet in het land
was. Nu blijkt dat dat een leugen was. Puller krijgt te horen dat hij zich niet met de zaak
mag bemoeien. Wanneer echter inlichtingenofficier Veronica Knox, een oude bekende van
Puller, komt opdagen en zich met de zaak bemoeit, begrijpt hij dat er veel meer aan de hand
is. Hij zal tot het uiterste moeten gaan om de waarheid achter zijn moeders verdwijning te
achterhalen. Daarbij kruist hij het pad van de mysterieuze ex-gevangene Paul Rogers.
Nothing's Wrong Apr 02 2020 Too many guys of all ages have only about half the
information they need to live successful professional and personal lives. Most men are
terrific with their thinking half--the part that deals with facts, figures, and information.
Nothing's Wrong helps men find the half that's missing--the emotional half. Men have long
been conditioned to conceal a full range of emotions, including sadness, anxiety, and worry.
Author David Kundtz shows men how to identify and express whatever they're feeling in a
healthy way and to learn to be comfortable with the feelings of others. He provides the tools
and language with which men can access and express deep, vibrant, emotional lives.
Written for males, from teenagers to grandfathers, Nothing's Wrong liberates men so that
their jobs and relationships can flourish and they can find new, lasting success in life, in the
ways that really count. Kundtz helps men become skilled and confident with the emotional
part of life with a variety of stories, simple-to-do exercises, and a three-step, daily practice
for emotional fitness: 1. Notice the feeling and stay with it. 2. Name the feeling. 3. Express
the feeling to the outside world. Written in a matter-of-fact, non-touchy-feely style,
Nothing's Wrong helps men manage their feelings to build rich, emotional lives and find
more satisfying relationships, improved health, and successful careers. Try it--the results
can be amazing! Here's a book that truly acknowledges the bewildering effects strong
emotions have on men and how men can learn to deal with them. Its plain language and
examples are far from the touchy-feely tone of so many other titles in this category.
Man in the Northeast Jul 26 2019
Annual Report Jul 18 2021
The Truth about Townsend: 1940-1980, Poor man's paradise May 04 2020
De angst van de wijze Aug 26 2019 ‘Er zijn drie dingen die alle wijze mannen vrezen:
storm op zee, een maanloze nacht, en de woede van een heer.’ Een escalerende machtsstrijd
met een machtige edelman dwingt Kvothe, de held uit De naam van de wind, om de
Universiteit te verlaten en zijn geluk elders te beproeven. Zwervend, berooid en alleen reist
hij naar Vintas, waar hij algauw verstrikt raakt in de politieke intriges van het koningshuis.
Terwijl hij machtige vrienden probeert te maken, ontdekt Kvothe een plan voor een aanslag.
En ook ontmoet hij Felurian, de onweerstaanbare fee die met haar betovering al menig man
in het ongeluk heeft gestort. Door haar leert Kvothe veel over de aard en de magische
aantrekkingskracht van vrouwen. In De angst van de wijze zet Kvothe zijn eerste stapjes op
het pad naar heldendom en leert hij hoe moeilijk het leven kan zijn als je een levende
legende dreigt te worden.
The Glory Mar 14 2021 From the bestselling author of THE ONE DOLLAR HORSE
trilogy a sensational, stand-alone equestrian thriller and romance about a girl on the run

from the law, a boy on a mission to save a life and a race from Colorado to Oregon that they
both have to win... A Girl on the Run from the Law Alexandra Blakewood has everything
any teenager could wish for, apart from the horse she'd love, but she won't stop getting into
trouble. Sent to a US boot camp, she dreams of escaping. It seems impossible until she's
told about a gruelling 1,200 mile horse race across the American West . . . A Boy on a
Mission to Save a Life Will Greyton was the star student at his Tennessee high school until
his father was laid off. Now Will works at a burger joint. When his dad falls ill, it seems
things can't get any worse. An operation will save him, but there's no way to pay for it. Then
Will hears about The Glory, a deadly endurance race with a $250,000 purse, open to any
rider daring enough to attempt it . . .
De vuurproef Oct 09 2020 ‘De vuurproef’ is het derde deel in de trilogie ‘Storm’ van
Lauren St John, een serie paardenboeken voor meiden vanaf 11 jaar. Spannend en goed
geschreven, en vanwege de universele thema’s als liefde, vriendschap, familie en
doorzettingsvermogen óók leuk voor niet-paardenliefhebbers. De vuurproef
Paardrijsuperster Casey Blue heeft het allemaal: roem, haar kampioenspaard Storm en een
vriendje dat zielsveel van haar houdt. Maar dan dendert Kyle haar leven binnen. Hij is niet
alleen de meest gevraagde trainer van het land, maar ook de knapste. Dat gaat natuurlijk
voor problemen zorgen... Maar wie is Kyle eigenlijk, en waarom is er zo weinig bekend
over zijn verleden? Op het belangrijkste evenement van het jaar wordt duidelijk dat niet
alleen de overwinning, maar zelfs Caseys leven op het spel staat.
Ancient Church Dedications in Scotland: Non-scriptural dedications Mar 02 2020
Daar waar de rivierkreeften zingen Apr 14 2021 In Barkley Cove, een rustig stadje aan de
kust van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar
eentje opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan
komt de tijd dat ze ernaar verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben. Twee jonge
mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van
hen dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een
bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis van het
diepe zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier
zelf vandaan komt. Haar prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
Dead Man's Cove Nov 02 2022 Winner of the 2011 Blue Peter Book of the Year Award,
DEAD MAN'S COVE is the first book in a gripping adventure series about eleven-year-old
ace detective, Laura Marlin, from award-winning author Lauren St John. When orphaned
Laura Marlin moves from a children's home to live with her uncle in Cornwall, she longs
for a life of excitement just like the characters in her favourite detective novels. A real life
adventure is on hand as she is deposited at her uncle's spooky house . . . Why does her
uncle, Calvin Redfern, forbid her to go to Dead Man's Cove? What's the truth about Tariq,
the silent Indian boy who lives with the flamboyant Mukthars? Who is J? Who has left the
message in a bottle for Laura to discover? Mysteries abound and who better to solve them
than Laura Marlin, ace detective? Accompanied by her trusty companion, Skye, a threelegged husky, the dog she's always wanted, Laura's adventures begin in this first captivating
mystery.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Aug 07 2020 De zeven echtgenoten van Evelyn
hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en de

geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van
Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze
besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze,
maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter
Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze
deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert
Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig
wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug
toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie,
onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee
vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat
Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het
Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen
worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een
verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden
liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner.
'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een
heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit,
menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo
'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan
het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van
het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old
Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een
roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ –
Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal
goed met dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilmicoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
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