Written In My Own Hearts
Blood The Outlander Series
As recognized, adventure as with ease as experience
virtually lesson, amusement, as skillfully as accord can be
gotten by just checking out a books Written In My Own
Hearts Blood The Outlander Series moreover it is not
directly done, you could undertake even more all but this
life, in this area the world.
We have enough money you this proper as without diﬃculty
as simple pretentiousness to acquire those all. We oﬀer
Written In My Own Hearts Blood The Outlander Series and
numerous book collections from ﬁctions to scientiﬁc
research in any way. in the course of them is this Written In
My Own Hearts Blood The Outlander Series that can be your
partner.

Zeven stenen Diana
Gabaldon 2017-10-10 Fans
van de Reiziger-serie zullen
smullen van deze nog nooit
eerder vertaalde korte
verhalen van Diana
Gabaldon. Zeven stenen
bevat zeven novelles die de
geliefde Outlander-wereld
nog groter maken. In De
gewoontes van het leger
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moet een vriend van Lord
John terechtstaan in Canada
en reist de legeroﬃcier af
naar de nieuwe wereld.
Zeven stenen vertelt ons
over de dochter van
Laoghaire en een rouwende,
jonge weduwnaar en in Een
zombieplaag moet er een
slavenopstand worden
onderdrukt, of is er iets
anders aan de hand? Het
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ontroerende liefdesverhaal
van Roger MacKenzies
ouders wordt uit de doeken
gedaan in Als een blad op
de wind en het leven van
Lord Johns broer Hal, die in
aanraking komt met de
vrijgevochten Minnie – een
jonge handelaar in antieke
teksten – komt aan bod in
Een vluchtig groen. Als
laatste is er een Lord Johnverhaal, waarin hij op Cuba
aankomt en daar Havana in
roerige tijden meemaakt:
Belegering. De pers over de
Reiziger-serie ‘De
combinatie van historische
details en een volwassen
liefdesverhaal vestigen
Gabaldons naam als een
superieure schrijfster.’
Publishers Weekly ‘Een
indrukwekkend verhaal over
liefde en trouw en een
keuze die je hart kan
breken.’ The Globe and Mail
‘Spannend en ontroerend en
romantisch.’ Boekgrrls.nl
‘Een fascinerende
historische roman, waarin
de auteur liefde, seks,
romantiek, spanning en
avontuur tot een boeiend
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

gehaal heeft
samengevoegd.’ NBD
Biblion ‘Op elke pagina komt
de geschiedenis op een
heerlijke manier tot leven.’
New York Daily News
Written in My Own
Heart's Blood - 101
Amazing Facts G. Whiz
2014-07-07 Did you know
that Written in My Own
Heart's Blood is the eighth
installment of the Outlander
books?Or, did you know that
One of the main characters
in Written in My Own Heart's
Blood, Jamie Fraser, who is
believed to be dead, comes
back to ﬁnd that his wife
and best friend are now
married?What are the
amazing facts of Written in
My Own Heart's Blood by
Diana Gabaldon? Do you
want to know the golden
nuggets of facts readers
love? If you've enjoyed the
book, then this will be a
must read delight for you!
Collected for readers
everywhere are 101 book
facts about the book &
author that are fun, downto-earth, and amazingly true
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to keep you laughing and
learning as you read
through the book!Tips &
Tricks to Enhance Reading
Experience• Enter "G Whiz"
after your favorite title to
see if publication exists! ie)
Written in My Own Heart's
Blood G Whiz• Enter "G Whiz
101" to search for entire
catalogue!• Tell us what title
you want next!• Combine
your favorite titles to receive
bundle coupons!• Submit a
review and hop on the Wall
of Contributors!“Get ready
for fun, down-to-earth, and
amazing facts that keep you
laughing & learning!" - G
WhizDISCLAIMER: This work
is a derivative work not to
be confused with the
original title. It is a collection
of facts from reputable
sources generally known to
the public with source URLs
for further reading and
enjoyment. It is unoﬃcial
and unaﬃliated with
respective parties of the
original title in any way. Due
to the nature of research, no
content shall be deemed
authoritative nor used for
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citation purposes. Reﬁned
and tested for quality, we
provide a 100% satisfaction
guarantee or your money
back.
Written in My Own
Heart's Blood by Diana
Gabaldon - A 30-minute
Instaread Summary
Instaread Summaries
2014-10-21 PLEASE NOTE:
This is a summary of the
book and NOT the original
book. Written in My Own
Heart's Blood by Diana
Gabaldon - A 30-minute
Instaread Summary Inside
this Instaread Summary: •
Overview of the entire book
• Introduction to the
important people in the
book • Summary and
analysis of all the chapters
in the book • Key
Takeaways of the book • A
Reader's Perspective
Preview of this summary:
Chapter 1 It is June of 1778,
and Ian Murray is in the
forest outside Philadelphia
building cairns, mounds of
rocks meant to be a
memorial to the deceased.
These are for his mother,
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Jenny Murray, and his uncle,
Jamie Fraser. He believes
they have drowned. Chapter
2 William Ransom is
storming through a crowded
street when a prostitute in a
nearby doorway invites him
in for a drink. Chapter 3
Claire Grey is upset, and
dealing with the mess
William, her son, left behind
after an argument. William
recently learned that his
father is Jamie Fraser, not
John Grey. Claire recently
learned her husband, Jamie,
is alive. He was mistakenly
presumed dead. Chapter 4
John Grey and Jamie Fraser
are in the woods outside of
Philadelphia. John tells Jamie
that he had intimate
relations with Claire, Jamie’s
wife. Jamie is beating him
when a group of men
wearing liberty caps arrives.
Jamie hands Grey over to
the Continental Army
soldiers. Chapter5 The
prostitute leads William to
her bedroom and tells him
to wash up while she makes
them drinks. He curses Lord
John for keeping his
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

paternity a secret. The
prostitute returns, the two
ﬁght, and she kicks him
out...
Gevangene van de nacht
Anne Blankman 2014-08-07
München is in 1933 een
broeinest van onrust en
gevaarlijke geheimen.
Gretchen Müller groeit op
tussen de leden van de
nationaalsocialistische partij,
onder de hoede van haar
oom Dolf. Gretchen is zijn
favoriet en hij beschermt
haar sinds de dood van haar
vader. Maar Dolf is niemand
anders dan Adolf Hitler. En
Gretchen gehoorzaamt hem
te allen tijde. Dan wordt ze
verliefd op de jonge joodse
journalist Daniel. Hij beweert
dat haar vader is vermoord
door een nazikameraad.
Gretchen zoekt naar
antwoorden bij haar familie,
die ze altijd zonder meer
vertrouwde. Durft ze in de
zoektocht naar de waarheid
haar hart te volgen ook als
het leven van haar en Daniel
op het spel staat? Anne
Blankman is opgegroeid in
een klein stadje in de buurt
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van New York, en woont
inmiddels met haar man in
Virginia. Toen ze twaalf was
las ze het dagboek van Anne
Frank en haar fascinatie
voor Annes leven en de
Tweede Wereldoorlog leidde
uiteindelijk tot het idee voor
Gevangene van de nacht.
Een echo in de tijd Diana
Gabaldon 2014-03-06 Een
echo in de tijd is het
zevende deel in de geliefde
Reiziger-serie van Diana
Gabaldon. In deze serie
vertelt Diana Gabaldon het
verhaal van Claire Randall,
die in 1945 de naoorlogse
hereniging met haar man
Frank viert met een tweede
huwelijksreis naar de
Schotse Hooglanden. Tijdens
een wandeling stuit Claire
op een stenencirkel... en ze
wordt wakker in het
Schotland van 1743. Daar
laat de jonge Schot Jamie
Fraser haar kennismaken
met echte, vurige passie en
een zo allesomvattende
liefde dat Claire verscheurd
wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en
twee onverenigbare levens.
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Voormalig jakobijn en rebel
Jamie Fraser weet drie
dingen over de Amerikaanse
opstand: de Amerikanen
zullen winnen – hoewel het
daar in 1778 nog niet naar
uitziet; tot het winnende
kamp behoren betekent nog
niet dat hij het er levend af
zal brengen; en hij sterft
liever dan zijn zoon tegen te
komen op het slagveld.
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... De
Reiziger is een verhaal vol
passie en avontuur, angst
en verraad... en een liefde
die alle barrières van plaats
en tijd overstijgt. De Netﬂixserie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana
Gabaldon.
Uitverkoren Carol Lynch
Williams 2010-12-08 De
dertienjarige Kyra is
opgegroeid in een zeer
geïsoleerde gemeenschap.
Haar vader heeft drie
vrouwen, zijzelf heeft twintig
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broers en zussen, en er zijn
zelfs nóg twee kinderen op
komst. Over haar
leefomgeving heeft Kyra
zich nooit iets afgevraagd.
Totdat ze langzaamaan
steeds meer in contact komt
met de buitenwereld. In het
geheim bezoekt ze de
Boekenbus om verboden
boeken te lezen. En ze
ontmoet Joshua, op wie ze
verliefd wordt, terwijl Kyra
haar geliefde eigenlijk niet
zelf mag kiezen. Als Kyra
vervolgens moet trouwen
met haar zestigjarige oom
die al zes vrouwen heeft
staat Kyra voor een
wanhopige keuze. Hierbij
wordt ze geconfronteerd
met geweld en haar eigen
angst om haar familie voor
altijd te verliezen. Een
krachtig en
hartverscheurend boek over
liefde en hoop. Het
schrijnende verhaal van een
meisje dat worstelt om
zichzelf en uiteindelijk de
waarheid te vinden. Meg
Cabot
Written in My Own Heart's
Blood: A Novel by Diana
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Gabaldon (Trivia-On-Books)
Trivion Books 2016-09-09
Trivia-on-Book: Written in
My Own Heart's Blood: A
Novel by Diana Gabaldon
Take the challenge yourself
and share it with friends and
family for a time of fun! In
the latest book in the
Outlander series we follow
the story of Jamie Fraser,
who was supposedly dead
but comes back to discover
that her wife Claire and his
best friend are now married.
Meanwhile, Claire ﬁnds
herself in 1778 fearing that
one of her husbands has
murdered the other. In the
20th century, their daughter
Brianna has to deal with the
kidnapping of her son and
the disappearance of her
husband, all while facing a
criminal who is apparently
after her family's secrets.
Written in My Own Heart's
Blood by Diana Gabaldon
ranked number one on The
New York Times bestselling
list in 2014. You may have
read the book, but not have
liked it. You may have liked
the book, but not be a fan.
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You may call yourself a fan,
but few truly are. Are you a
fan? Trivia-on-Books is an
independently curated trivia
quiz on the book for readers,
students, and fans alike.
Whether you're looking for
new materials to the book or
would like to take the
challenge yourself and share
it with your friends and
family for a time of fun,
Trivia-on-Books provides a
unique approach to Written
in My Own Heart's Blood by
Diana Gabaldon that is both
insightful and educational!
Features You'll Find Inside: •
30 Multiple choice questions
on the book, plots,
characters and author •
Insightful commentary to
answer every question •
Complementary quiz
material for yourself or your
reading group • Results
provided with scores to
determine "status"
Promising quality and value,
come play your trivia of a
favorite book!
Sneeuw en as Diana
Gabaldon 2014-03-18
Sneeuw en as is het zesde
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

deel in de geliefde Reizigerserie van Diana Gabaldon. In
deze serie vertelt Diana
Gabaldon het verhaal van
Claire Randall, die in 1945
de naoorlogse hereniging
met haar man Frank viert
met een tweede
huwelijksreis naar de
Schotse Hooglanden. Tijdens
een wandeling stuit Claire
op een stenencirkel... en ze
wordt wakker in het
Schotland van 1743. Daar
laat de jonge Schot Jamie
Fraser haar kennismaken
met echte, vurige passie en
een zo allesomvattende
liefde dat Claire verscheurd
wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en
twee onverenigbare levens.
Jamie wordt door de
Gouverneur gevraagd om te
helpen de kolonisten kalm te
houden. Hij heeft echter van
Claire gehoord dat over drie
jaar de onafhankelijkheid zal
worden uitgeroepen en dat
iedereen die trouw is aan de
kroon gedood of verbannen
zal worden. Een lastig
dilemma voor Jamie, en zijn
problemen worden alleen
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nog maar groter als de
kolonisten die hij wil helpen
ervan overtuigd raken dat
Claire een heks is die op de
brandstapel moet... De
Reiziger is een verhaal vol
passie en avontuur, angst
en verraad... en een liefde
die alle barrières van plaats
en tijd overstijgt. De Netﬂixserie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana
Gabaldon.
Waarheen de storm ons
voert Kathleen Woodiwiss
2013-06-01 Omstreeks het
jaar 1800 - een periode rijk
aan beroeringen en
veranderingen - ontwikkelt
zich de meeslepende
romance tussen Heather
Simmons en kapitein
Brandon Birmingham.Het
18-jarige weesmeisje
Heather Simmons woont bij
haar tirannieke tante. Zij
wordt als een soort
Assepoester behandeld, wat
haar grote schoonheid
echter niet kan verhullen.
Op zekere dag neemt een
zich zeer vriendelijk
voordoende oom Heather
mee naar Londen;
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

zogenaamd om voor haar
een betrekking te zoeken bij
het onderwijs. Zijn
werkelijke bedoelingen zijn
heel wat minder eerbaar.Bij
zijn pogingen Heather aan
te randen, verdedigt het
meisje zich met een mes,
waardoor hij gewond raakt.
Ze raakt in paniek en rent
blindelings de straat op.
Daar passeren juist een paar
matrozen op zoek naar
vrouwelijk gezelschap voor
hun kapitein, Brandon
Birmingham.De ontmoeting
tussen beiden kan niet
gekenschetst worden als
liefde op het eerste gezicht.
Integendeel!Brandon neemt
haar mee op zijn zeereis en
langzamerhand ontstaat er
een hartstochtelijke liefde
tussen hen, die echter niet
wordt uitgesproken.
Outlander Boxed Set
Diana Gabaldon 2015-04-28
A four-book boxed set
collects four books from the
best-selling Outlander
series. Reprint.
The Space Between: An
Outlander Novella Diana
Gabaldon 2014-04-15
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Features a preview of the
much-anticipated new
Outlander novel, Written in
My Own Heart's Blood! Joan
MacKimmie is on her way to
Paris to take up her vocation
as a nun. Yet her decision is
less a matter of faith than
fear, for Joan is plagued by
mysterious voices that
speak of the future, and by
visions that mark those
about to die. The sanctuary
of the nunnery promises
respite from these unwanted
visitations . . . or so she
prays. Her chaperone is
Michael Murray, a young
widower who, though he still
mourns the death of his
wife, ﬁnds himself
powerfully drawn to his
charge. But when the timetraveling Comte St. Germain
learns of Joan's presence in
Paris, and of her link to
Claire Fraser--La Dame
Blanche--Murray is drawn
into a battle whose stakes
are not merely the life but
the very soul of the
Scotswoman who, without
even trying, has won his
heart.
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Clanlands Sam Heughan
2021-07-26 In Clanlands
gaan de Schotse vrienden
Sam Heughan en Graham
McTavish, bekend van
Outlander, met een roestige
camper op een humoristisch
avontuur om de natuur van
Schotland te ontdekken. In
Clanlands dompelen Sam
Heughan en Graham
McTavish, hoofdrolspelers
van de Netﬂix-serie
Outlander, zich met een
epische trip door hun
thuisland onder in de pracht
van de Schotse Hooglanden.
Clanlands is het verslag van
deze reis. Met niet veel
meer dan een roestige
camper gaan de twee
Schotse vrienden op
avontuur en ontdekken ze
de grootsheid van
Schotland. De ervaring blijkt
life changing te zijn. Per
camper, boot, kajak en ﬁets
reizen ze van kust naar
meer en van vallei naar
piek, terwijl ze zich laven
aan de Schotse cultuur en
geschiedenis: van bloedige
oorlogen tot hemelse
poëzie. De vele weken
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samen opeengepakt, een
bijna-doodervaring en
ontmoetingen met een scala
aan bijzondere mensen doen
de vriendschap tussen Sam
en Graham rijpen als een
goede single malt. Ze
overdenken hun ﬁlm- en
theatercarrières,
herontdekken hun
geboorteland in al zijn
grootsheid en bovenal
vinden ze zichzelf. Clanlands
van Sam Heughan en
Graham McTavish heeft een
voorwoord van de auteur
van Outlander, Diana
Gabaldon. ‘Zo verfrissend
als de Schotse lucht in tijden
van lockdown. De ideale
bron voor je eerstvolgende
trip door de Schotse
Hooglanden. Aanrader!’ –
The Scotman Magazine ‘Een
briljante mix van anekdotes,
geschiedenis en hilarische
interacties.’ – Express ‘Deze
odyssee is door de auteurs
vol zelfspot bestempeld als
“het verhaal van twee
mannen die niets weten”.
Maar in feite zijn beide
heren bijzonder goed
onderlegd in de Schotse
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

geschiedenis.’ – Scotland on
Sunday ‘Armchair travelling
op z’n best, geschreven
vanuit het unieke
perspectief van dit
humoristische Schotse duo.’
– BBC Scotland
Staat van verwondering
Ann Patchett 2012-01-10
Marina Singh,
wetenschappelijk
onderzoeker bij een groot
farmaceutisch bedrijf, wordt
naar Brazilië gestuurd om
professor dr. Annick
Swenson te zoeken.
Swenson werkte in het hart
van de Amazone aan een
veelbelovend medicijn. Het
is allesbehalve een
eenvoudige opdracht voor
Marina: Swenson is
spoorloos en haar
labpartner, die eerder werd
uitgezonden om Swenson te
zoeken, stierf voor hij zijn
missie tot een goed einde
kon brengen. Ondanks haar
onzekere en angstige
voorgevoelens neemt
Marina de uitdaging toch
aan. In de jungle hoopt ze
niet alleen haar voormalige
docent te vinden, maar ook
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een uitleg voor de
mysterieuze dood van haar
collega. Moeiteloos schakelt
Patchett in Staat van
verwondering tussen de
steriele laboratoria van de
Amerikaanse Midwest en de
overweldigende jungle in
het Amazonegebied. Het
resultaat is een diepzinnige
en krachtige roman,
boordevol spanning en
intrigerende personages.
The Outlandish Companion
Volume Two Diana Gabaldon
2015-10-27 Perfect readers
of the bestselling Outlander
novels—and don’t miss the
revised and updated ﬁrst
volume of The Outlandish
Companion! More than a
decade ago, #1 New York
Times bestselling author
Diana Gabaldon delighted
her legions of fans with The
Outlandish Companion, an
indispensable guide to all
the Outlander books at the
time. But that edition was
just a taste of things to
come. Since that
publication, there have been
four more Outlander novels,
a side series, assorted
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

novellas, and one smash-hit
Starz original television
series. Now Gabaldon serves
up The Outlandish
Companion, Volume Two, an
all-new guide to the latest
books in the series. Written
with Gabaldon’s signature
wit and intelligence, this
compendium is bursting with
generous commentary and
juicy insider details,
including • a complete
chronology of the series
thus far • full synopses of
The Fiery Cross, A Breath of
Snow and Ashes, An Echo in
the Bone, and Written in My
Own Heart’s Blood • recaps
of the Lord John Grey
novels: Lord John and the
Private Matter, Lord John
and the Brotherhood of the
Blade, Lord John and the
Hand of Devils, and The
Scottish Prisoner • a who’s
who of the cast of Outlander
characters, cross-referenced
by book • detailed maps and
ﬂoor plans • a bibliographic
guide to research sources •
essays on subjects as wide
ranging as Outlandish
controversies regarding sex
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and violence, the unique
responsibilities of a writer of
historical ﬁction, and
Gabaldon’s writing process •
a guided tour of the clothes,
food, and music of the
eighteenth century • a
Scottish glossary and
pronunciation guide •
personal photos from the
author taken on the set of
the Starz Outlander series
As entertaining, sweeping,
and addictive as the series
itself, this second volume of
The Outlandish Companion
is a one (or two)-of-a-kind
gift from an incomparable
author.
Het dubbelleven van Lord
John Diana Gabaldon
2017-11-01 Londen, 1757.
De Engelse Kroon heeft Lord
John, edelman en majoor in
het Britse leger, juist
benoemd tot leider van een
onderzoek naar de brute
moord op een soldaat, die er
van wordt verdacht een
spion te zijn. Daarnaast
heeft Lord John nog een
ander probleem, dat hem in
zijn onderzoek hindert. Hij
heeft ontdekt dat de
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

verloofde van zijn nicht en
nogal gevoelig medisch
probleempje heeft dat de
goede naam van zijn familie
kan ruïneren. Hij moet het
huwelijk van zijn nicht zien
te voorkomen zonder de
hele stad in opschudding te
brengen en tegelijkertijd een
moordonderzoek leiden dat
al snel een zeer vreemde
wending neemt. Het
dubbelleven van Lord John is
Gabaldon's eerste roman
over Lord John Grey, een
van de populairste
personages uit de Reizigerserie, waarvan er inmiddels
wereldwijd al vele miljoenen
exemplaren verkocht zijn.
De Reiziger is een verhaal
vol passie en avontuur,
angst en verraad... en een
liefde die alle barrières van
plaats en tijd overstijgt. De
Netﬂix-serie Outlander is
gebaseerd op de boeken
van Diana Gabaldon.
De Ashford-aﬀaire Lauren
Willig 2019-07-12 'De
Ashford-aﬀaire is een
traktatie. Het verhaal sleept
je mee in de levens van drie
generaties in één familie
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met een ingrijpend geheim.
Lauren Willig spint een web
van lust, macht en verlies.' Kate Alcott, New York Timesbestsellerauteur Als
advocaat in Manhattan heeft
Clementine Evans bijna alles
bereikt wat ze wilde. Totdat
haar lange uren op kantoor
hun tol eisen en zij single
wordt op 34-jarige leeftijd.
Als haar familie bijeenkomt
voor de 99e verjaardag van
haar oma Addie, laat een
familielid iets vallen over
een lang verborgen
familiegeheim. Clementine
begint een zoektocht die
haar leven al snel drastisch
zal veranderen. Oma Addie
groeide op in het Engelse
landhuis Ashford Park
tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Hier werd ze
met haar mooie en
extroverte nichtje Bea
grootgebracht door haar
aristocratische oom en
tante. Addie en Bea zijn
elkaars tegenpolen, maar
closer dan zussen. Dan
vertrekt Bea met haar man
naar Kenia en als Addie haar
daar bezoekt is alles anders.
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Er blijkt iets ergs te zijn
gebeurd dat de vrouwen
niet met elkaar kunnen
delen. Hun sterke band
wordt hevig op de proef
gesteld.
De verre kust Diana
Gabaldon 2014-03-18 De
verre kust is het derde deel
in de geliefde Reiziger-serie
van Diana Gabaldon. In deze
serie vertelt Diana Gabaldon
het verhaal van Claire
Randall, die in 1945 de
naoorlogse hereniging met
haar man Frank viert met
een tweede huwelijksreis
naar de Schotse
Hooglanden. Tijdens een
wandeling stuit Claire op
een stenencirkel... en ze
wordt wakker in het
Schotland van 1743. Daar
laat de jonge Schot Jamie
Fraser haar kennismaken
met echte, vurige passie en
een zo allesomvattende
liefde, dat Claire verscheurd
wordt tussen twee volkomen verschillende
mannen en twee
onverenigbare levens. Als
haar dochter Brianna
volwassen is, besluit Claire
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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
lange zeereis die een
onverwachte wending
neemt... De Reiziger is een
verhaal vol passie en
avontuur, angst en
verraad... en een liefde die
alle barrières van plaats en
tijd overstijgt. De Netﬂixserie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana
Gabaldon.
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
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

komt Claire erachter dat niet
alleen haar leven op het
spel staat, maar ook haar
hart. De jonge Schot James
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
14/31

Downloaded from
amalattea.com on August
9, 2022 by guest

kort na hun gepassioneerde
hereniging worden Claire en
James gedwongen tot een
lange zeereis die een
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
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

op het punt van uitbreken
staat... Deel 6: Sneeuw en
as Jamie wordt gevraagd om
te helpen de kolonisten kalm
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,
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moet Claire alles op alles
zetten om te overleven.
Maar ondanks haar verdriet
weet Claire dat ze niet
anders kan doen dan
hertrouwen, en ze
accepteert het aanzoek van
Jamies beste vriend. Ze leert
leven met het gemis, tot op
een dag Jamie opeens weer
voor haar staat...
Het vuur van de herfst Diana
Gabaldon 2014-03-18 Het
vuur van de herfst is het
vierde deel in de geliefde
Reiziger-serie van Diana
Gabaldon. In deze serie
vertelt Diana Gabaldon het
verhaal van Claire Randall,
die in 1945 de naoorlogse
hereniging met haar man
Frank viert met een tweede
huwelijksreis naar de
Schotse Hooglanden. Tijdens
een wandeling stuit Claire
op een stenencirkel... en ze
wordt wakker in het
Schotland van 1743. Daar
laat de jonge Schot Jamie
Fraser haar kennismaken
met echte, vurige passie en
een zo allesomvattende
liefde dat Claire verscheurd
wordt tussen twee volkomen
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

verschillende mannen en
twee onverenigbare levens.
Het is 1767. Jamie en Clarie
zijn terechtgekomen in
South Carolina aan de
vooravond van de
Amerikaanse Burgeroorlog,
waar ze zich aansluiten bij
een groep Schotse
Hooglanders in ballingschap.
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. Daarmee zet
ze haar toekomst op het
spel... De Reiziger is een
verhaal vol passie en
avontuur, angst en
verraad... en een liefde die
alle barrières van plaats en
tijd overstijgt. De Netﬂixserie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana
Gabaldon.
Virgins: An Outlander
Novella Diana Gabaldon
2016-04-08 NEW YORK
TIMES BESTSELLER • A
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young Jamie Fraser learns
what it really means to
become a man in this
Outlander prequel novella.
Featuring all the trademark
suspense, adventure, and
history of Diana Gabaldon’s
#1 bestselling novels and
the Starz original series,
Virgins is now available for
the ﬁrst time as a
standalone ebook. Mourning
the death of his father and
gravely injured at the hands
of the English, Jamie Fraser
ﬁnds himself running with a
band of mercenaries in the
French countryside, where
he reconnects with his old
friend Ian Murray. Both are
nursing wounds; both have
good reason to stay out of
Scotland; and both are still
virgins, despite several
opportunities to remedy that
deplorable situation with
ladies of easy virtue. But
Jamie’s love life becomes
inﬁnitely more
complicated—and
dangerous—when fate
brings the young men into
the service of Dr. Hasdi, a
Jewish gentleman who hires
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

them to escort two priceless
treasures to Paris. One is an
old Torah; the other is the
doctor’s beautiful
granddaughter, Rebekah,
destined for an arranged
marriage. Both Jamie and
Ian are instantly drawn to
the bride-to-be—but they
might be more cautious if
they had any idea who
they’re truly dealing with.
Praise for Diana Gabaldon’s
Outlander series “Marvelous
and fantastic adventures,
romance, sex . . . perfect
escape reading.”—San
Francisco Chronicle, on
Outlander “History comes
deliciously alive on the
page.”—New York Daily
News, on Outlander
“Gabaldon is a born
storyteller. . . . The pages
practically turn
themselves.”—The Arizona
Republic, on Dragonﬂy in
Amber “Triumphant . . . Her
use of historical detail and a
truly adult love story
conﬁrm Gabaldon as a
superior writer.”—Publishers
Weekly, on Voyager
“Unforgettable characters . .
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. richly embroidered with
historical detail.”—The
Cincinnati Post, on Drums of
Autumn “A grand adventure
written on a canvas that
probes the heart, weighs the
soul and measures the
human spirit across
[centuries].”—CNN, on The
Fiery Cross “The large scope
of the novel allows Gabaldon
to do what she does best,
paint in exquisite detail the
lives of her
characters.”—Booklist, on A
Breath of Snow and Ashes
“Features all the passion
and swashbuckling that fans
of this historical fantasy
series have come to
expect.”—People, on Written
in My Own Heart’s Blood
Lord John and the Hand of
Devils Diana Gabaldon
2007-11-27 “Deftly written,
pleasantly concise stories
about the ghosts of desire,
each with its own discrete
merits . . . [Diana]
Gabaldon’s strengths are on
full display.”—Kirkus
Reviews Diana Gabaldon,
#1 New York Times
bestselling author of the
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

celebrated Outlander series,
delivers three mesmerizing
tales of war, intrigue, and
espionage that feature one
of her most popular
characters: Lord John Grey.
In Lord John and the Hellﬁre
Club, Lord John glimpses a
stranger in the doorway of a
gentleman’s club—and is
stirred by a desperate
entreaty to meet with him in
private. It is an impulse that
will lead Lord John into a
maze of political treachery
and a dangerous,
debauched underground
society. In Lord John and the
Succubus, English soldiers
ﬁghting in Prussia are
rattled by a lethal creature
that appears at night. Called
to investigate, Lord John
soon realizes that among
the spirits that haunt men,
none frighten more than the
specters conjured by the
heart. In Lord John and the
Haunted Soldier, Lord John is
thrust into the baﬄing case
of an exploding battleﬁeld
cannon that ultimately
forces him to confront his
own ghosts—and the
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shattering prospect that a
traitor is among the ranks of
His Majesty’s armed forces.
“Gabaldon brings an
eﬀusive joy to her ﬁction
that proves infectious even
for readers unfamiliar with
her work or the
period.”—Publishers Weekly
Written in My Own
Heart's Blood Diana
Gabaldon 2014-06-10 #1
NEW YORK TIMES
BESTSELLER • The eighth
book in Diana Gabaldon’s
acclaimed Outlander saga,
the basis for the Starz
original series. Don’t miss
the new Outlander novel, Go
Tell the Bees That I Am
Gone, available November
23! “Features all the passion
and swashbuckling that fans
of this historical fantasy
series have come to
expect.”—People 1778:
France declares war on
Great Britain, the British
army leaves Philadelphia,
and George Washington’s
troops leave Valley Forge in
pursuit. At this moment,
Jamie Fraser returns from a
presumed watery grave to
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

discover that his best friend
has married his wife, his
illegitimate son has
discovered (to his horror)
who his father really is, and
his beloved nephew, Ian,
wants to marry a Quaker.
Meanwhile, Jamie’s wife,
Claire Randall, and his
sister, Jenny, are busy
picking up the pieces. The
Frasers can only be thankful
that their daughter Brianna
and her family are safe in
twentieth-century Scotland.
Or not. In fact, Brianna is
searching for her own son,
who was kidnapped by a
man determined to learn her
family’s secrets. Her
husband, Roger, has
ventured into the past in
search of the missing boy . .
. never suspecting that the
object of his quest has not
left the present. Now, with
Roger out of the way, the
kidnapper can focus on his
true target: Brianna herself.
NAMED ONE OF THE BEST
BOOKS OF THE YEAR BY
BOOKLIST
De mime-orde Samantha
Shannon 2015-05-14 Paige
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Mahoney is ontsnapt uit de
hardvochtige strafkolonie
Sheol i, maar daarmee zijn
haar problemen niet
opgelost: veel vluchtelingen
worden nog steeds vermist,
en Paige is de meest
gezochte persoon in Londen.
Terwijl het machtige Scion
zijn alziende blik op Paige
richt, worden de Mimekoningen en -koninginnen
van de Londense gangs
uitgenodigd voor een
zeldzame bijeenkomst van
de Assemblee van
Onnatuurlijken. Jaxon Hall
en zijn Zeven Zegels willen
daar graag de hoofdrol in
spelen, maar de
gemeenschap van
helderzienden is tot op het
bot verdeeld en om elke
hoek schuilt een duister
geheim. Dan komen de
Refaïeten één voor één
tevoorschijn. Maar waar is
Warden? Paige moet in
beweging blijven en gaat
van Seven Dials via Grub
Street naar de geheime
catacomben van Camden,
tot er over het lot van de
onderwereld kan worden
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

beslist. Samantha Shannon
(1991) groeide op in
Londen, waar ze op haar
vijftiende begon met
schrijven. Ze studeerde
Engels in Oxford. Met een
recordvoorschot van
Bloomsbury, de uitgever van
Harry Potter, is zij in korte
tijd internationaal nieuws
geworden. Het eerste deel
van de serie, Het
Bottenseizoen, werd een
wereldwijde bestseller;
Shannon wordt ook wel de
nieuwe J.K. Rowling
genoemd. ‘De Mime-orde
sleept de lezer mee in de
wereld van Paige en het
toekomstige Londen. Uit de
boeken spreekt een grote
verbeeldingskracht, deels
vergelijkbaar met de
dystopische The Hunger
Games, deels met urban
fantasy.’ Independent on
Sunday ‘In De Mime-orde
voegt Samantha Shannon
nieuwe louche plekken en
een ongelooﬂijk rijke en
opstandige onderwereld toe
aan de al zo vaak
beschreven schaduwkant
van Londen. De vaardigheid
20/31

Downloaded from
amalattea.com on August
9, 2022 by guest

die ze in Het Bottenseizoen
toonde door een eigen
wereld te creëren, werkt ze
in De Mime-orde verder uit.’
USA Today ‘Het
Bottenseizoen was bij
vlagen een prachtige mix
van orwelliaanse dystopie
en de bijzondere fantasystijl
van China Miéville. Genoeg
reden om De Mime-orde in
één adem uit te willen lezen.
Shannons talent om
klassieke stijlﬁguren te
nemen en daar een nieuwe
draai aan te geven verdient
bewondering: beide boeken
laten zien dat zij klaar is om
een baanbreker te worden
voor jong talent.’ the
independent ‘Een pakkende
serie.’ US Weekly
The Outlandish Companion
Volume Two Diana Gabaldon
2015-10-27 More than a
decade ago, #1 New York
Times bestselling author
Diana Gabaldon delighted
her legions of fans with The
Outlandish Companion, an
indispensable guide to all
the Outlander books at the
time. But that edition was
just a taste of things to
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

come. Since that
publication, there have been
four more Outlander novels,
a side series, assorted
novellas, and one smash-hit
Starz original television
series. Now Gabaldon serves
up The Outlandish
Companion, Volume Two, an
all-new guide to the latest
books in the series. Written
with Gabaldon's signature
wit and intelligence, this
compendium is bursting with
generous commentary and
juicy insider details,
including * a complete
chronology of the series
thus far * full synopses of A
Fiery Cross, A Breath of
Snow and Ashes, An Echo in
the Bone, and Written in My
Own Heart's Blood * recaps
of the Lord John Grey
novels: Lord John and the
Private Matter, Lord John
and the Brotherhood of the
Blade, Lord John and the
Hand of Devils, and The
Scottish Prisoner * a who's
who of the cast of Outlander
characters, cross-referenced
by book * detailed maps and
ﬂoor plans * an annotated
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bibliography * essays on
subjects as wide ranging as
Outlandish controversies
regarding sex and violence,
the unique responsibilities of
a writer of historical ﬁction,
and Gabaldon's writing
process * a guided tour of
the clothes, food, and music
of the eighteenth century *
a Gaelic glossary and
pronunciation guide *
personal photos from the
author taken on the set of
the Starz Outlander series
As entertaining, sweeping,
and addictive as the series
itself, this second volume of
The Outlandish Companion
is a one (or two)-of-a-kind
gift from an incomparable
author. From the Hardcover
edition.
Written in My Own
Heart's Blood Diana
Gabaldon 2015-06-02 "In
her now classic novel
Outlander, Diana Gabaldon
told the story of Claire
Randall, an English excombat nurse who walks
through a stone circle in the
Scottish Highlands in 1946,
and disappears into 1743 ...
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Now the story continues in
Written in My Own Heart's
Blood. 1778: France
declares war on Great
Britain, the British army
leaves Philadelphia, and
George Washington's troops
leave Valley Forge in
pursuit. At this moment,
Jamie Fraser returns from a
presumed watery grave to
discover that his best friend
has married his wife, his
illegitimate son has
discovered (to his horror)
who his father really is, and
his beloved nephew, Ian,
wants to marry a Quaker.
Meanwhile, Jamie's wife,
Claire, and his sister, Jenny,
are busy picking up the
pieces. The Frasers can only
be thankful that their
daughter Brianna and her
family are safe in twentiethcentury Scotland, or not. In
fact, Brianna is searching for
her own son, who was
kidnapped by a man
determined to learn her
family's secrets. Her
husband, Roger, has
ventured into the past in
search of the missing boy
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never suspecting that the
object of his quest has not
left the present. Now, with
Roger out of the way, the
kidnapper can focus on his
true target: Brianna herself"-Provided by publisher.
I've Got Yer Magic Stones
Right Here Out Lander
2019-08-22 A simple
sentimental gift for fans of
the novels and television
series "Outlander." **** This
softcover mini-journal
alternates between 9 LINED
pages for writing and 1
BLANK page for
sketching/drawing
throughout - no text. Size
5.2" x 0.2" x 8" with 110
pages total. **** Its pages
can be used as a simple
diary, a travel log, for class
notes, to record special
memories, and much more.
Give it as a gift and make
the journal even more
special by stuﬃng a gift
certiﬁcate, show tickets, or a
little cash into the folds. ------------- On the BACK COVER:
Novel and Television Series:
"Outlander." The Outlander
series focuses on 20thwritten-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

century British nurse Claire
Randall, who time travels
through the standing stones
of Craigh Na Dun to 18thcentury Scotland and ﬁnds
love and adventure with
James Alexander Malcom
Mackenzie Fraser, a tall,
dashing highland warrior. In
Diana Gabaldon's books, it's
revealed that one needs to
wear a precious gemstone
to travel through the stones
safely, or risk not making it
to a desired point in time or not traveling at all. -------------- Check out our other
memorable journals and
notebooks at
www.WriteRunBooks.com --------------- Related terms:
OUTLANDER, DRAGONFLY IN
AMBER, VOYAGER, DRUMS
OF AUTUMN, THE FIERY
CROSS, A BREATH OF SNOW
AND ASHES, AN ECHO IN
THE BONE, WRITTEN IN MY
OWN HEART'S BLOOD,
Scottish Highlands, Jamie
Fraser, Claire Randall,
Lallybroch, Castle Leoch,
1946, battle of Culloden
World War II nurse, after
WW II.
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De maan-zaak Stuart Gibbs
2015-06-09 Reis mee naar
de maan! Futuristische
whodunit voor jongens en
meisjes vanaf 10 jaar De
maan-zaak is een spannend
verhaal voor humor en
bijzondere gadgets en is in
2017 bekroond door de
Vlaamse Kinder- en
Jeugdjury in de categorie
12-14 jaar. Het is het jaar
2041 en er wonen mensen
op de maan. Nou ja, op een
maanbasis. De twaalfjarige
Dash is een van hen. Het
klinkt geweldig, maar de
verslagen die Dash verplicht
naar de aarde moet sturen,
staan vol leugens. Want je
mag helemaal niet naar
buiten, het eten is er verschrik-ke-lijk, en de wc’s zijn
echt een drama. Tot dag
188 is het leven dus
eigenlijk oersaai op de
maan, maar dan wordt dr.
Holtz dood gevonden buiten
de basis. De bevelhebber
van de basis denkt direct
aan een ongeluk. Maar Dash
gelooft dat niet en gaat
stiekem zelf op onderzoek
uit, waarbij hij zaken ontdekt
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

waar hij misschien beter niet
vanaf had kunnen weten…
Lees ook het spannende
vervolg: Het maan-mysterie.
Dragonﬂy in Amber Diana
Gabaldon 1992 Twenty
years after her voyage to
Scotland, Claire Randall,
now a doctor, returns to
Scotland with her daughter
to locate the stone that sent
her on her magical journey
years before.
Lord John en de Schotse
gevangene Diana Gabaldon
2018-01-27 Wereldwijd
werden al meer dan 27
miljoen romans van Diana
Gabaldon verkocht Londen,
1760. Lord John Grey krijgt
indormatie in handen die
niet alleen een groot gevaar
oplevert voor zijn geliefde
Engeland, maar ook zijn
eigen leven bedreigt. Hij
gaat op zoek naar Jamie
Fraser, een man die pijnlijke
herinneringen bij hem
wakker roept, maar die de
enige lijkt te zijn die hem
kan helpen. Samen moeten
ze zich een weg banen door
een wirwar van
samenzweringen en
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bloedige opstanden, hopend
dat ze het er levend
afbrengen...
38 Q&a: Written in My
Own Heart's Blood John
Mitchell 2014-06-18 38
questions that will spark
conversation, challenge your
mind and deepen your
understanding of: Written in
My Own Heart's Blood
Space Between Diana
Gabaldon 2014 NEW YORK
TIMES BESTSELLER Diana
Gabaldon returns to her
Outlander universe in "The
Space Between," an
irresistible novella brimming
with adventure, history, and
suspense. Features a
preview of the muchanticipated new Outlander
novel, Written in My Own
Heart's Blood! Joan
MacKimmie is on her way to
Paris to take up her vocation
as a nun. Yet her decision is
less a matter of faith than
fear, for Joan is plagued by
mysterious voices that
speak of the future, and by
visions that mark those
about to die. The sanctuary
of the nunnery promises
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

respite from these unwanted
visitations ... or so.
Summary of Written in My
Own Heart's Blood Instaread
Summaries 2014-07-23
PLEASE NOTE: This is a
summary of the book and
NOT the original book.
Written in My Own Heart's
Blood (Outlander Book 8) by
Diana Gabaldon - A 30minute Instaread Summary
Inside this Instaread
Summary: * Overview of the
entire book * Introduction to
the important people in the
book * Summary and
analysis of all the chapters
in the book * Key Takeaways
of the book * A Reader's
Perspective Preview of this
summary: Chapter 1 It is
June of 1778, and Ian Murray
is in the forest outside
Philadelphia building cairns,
mounds of rocks meant to
be a memorial to the
deceased. These are for his
mother, Jenny Murray, and
his uncle, Jamie Fraser. He
believes they have drowned.
Chapter 2 William Ransom is
storming through a crowded
street when a prostitute in a
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nearby doorway invites him
in for a drink. Chapter 3
Claire Grey is upset, and
dealing with the mess
William, her son, left behind
after an argument. William
recently learned that his
father is Jamie Fraser, not
John Grey. Claire recently
learned her husband, Jamie,
is alive. He was mistakenly
presumed dead. Chapter 4
John Grey and Jamie Fraser
are in the woods outside of
Philadelphia. John tells Jamie
that he had intimate
relations with Claire, Jamie's
wife. Jamie is beating him
when a group of men
wearing liberty caps arrives.
Jamie hands Grey over to
the Continental Army
soldiers. Chapter5 The
prostitute leads William to
her bedroom and tells him
to wash up while she makes
them drinks. He curses Lord
John for keeping his
paternity a secret. The
prostitute returns, the two
ﬁght, and she kicks him
out...
I Said I was a Virgin... Not a
Monk Out Lander
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

2019-08-22 A simple
sentimental gift for fans of
the novels and television
series "Outlander." **** This
softcover mini-journal
alternates between 9 LINED
pages for writing and 1
BLANK page for
sketching/drawing
throughout throughout Includes 23 common
Scottish Gaelic words and
phrases. Size 5.2" x 0.2" x
8" with 110 pages total. ****
Its pages can be used as a
simple diary, a travel log, for
class notes, to record
special memories, and much
more. Give it as a gift and
make the journal even more
special by stuﬃng a gift
certiﬁcate, show tickets, or a
little cash into the folds. ------------- On the BACK COVER:
Novel and Television Series:
"Outlander." The Outlander
series focuses on 20thcentury British nurse Claire
Randall, who time travels
through the standing stones
of Craigh Na Dun to 18thcentury Scotland and ﬁnds
love and adventure with
James Alexander Malcom
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Mackenzie Fraser, a tall,
dashing highland warrior
Jaime, a virgin, agrees to
marry Claire to save her
from the clutches of Jack
Randall. "Where did you
learn to kiss like that?" -------------- Check out our other
memorable journals and
notebooks at
www.WriteRunBooks.com --------------- Related terms:
OUTLANDER, DRAGONFLY IN
AMBER, VOYAGER, DRUMS
OF AUTUMN, THE FIERY
CROSS, A BREATH OF SNOW
AND ASHES, AN ECHO IN
THE BONE, WRITTEN IN MY
OWN HEART'S BLOOD,
Scottish Highlands, Jamie
Fraser, Claire Randall,
Lallybroch, Castle Leoch,
1946, battle of Culloden
World War II nurse, after
WW II.
Some Like it SCOT! Out
Lander 2019-08-22 A simple
sentimental gift for fans of
the novels and television
series "Outlander." **** This
softcover mini-journal
alternates between 9 LINED
pages for writing and 1
BLANK page for
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

sketching/drawing
throughout throughout Includes 23 common
Scottish Gaelic words and
phrases. Size 5.2" x 0.2" x
8" with 110 pages total. ****
Its pages can be used as a
simple diary, a travel log, for
class notes, to record
special memories, and much
more. Give it as a gift and
make the journal even more
special by stuﬃng a gift
certiﬁcate, show tickets, or a
little cash into the folds. ------------- On the BACK COVER:
Novel and Television Series:
"Outlander." The Outlander
series focuses on 20thcentury British nurse Claire
Randall, who time travels
through the standing stones
of Craigh Na Dun to 18thcentury Scotland and ﬁnds
love and adventure with
James Alexander Malcom
Mackenzie Fraser, a tall,
dashing highland warrior
Jaime, a virgin, agrees to
marry Claire to save her
from the clutches of Jack
Randall. "Where did you
learn to kiss like that?" -------------- Check out our other
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memorable journals and
notebooks at
www.WriteRunBooks.com --------------- Related terms:
OUTLANDER, DRAGONFLY IN
AMBER, VOYAGER, DRUMS
OF AUTUMN, THE FIERY
CROSS, A BREATH OF SNOW
AND ASHES, AN ECHO IN
THE BONE, WRITTEN IN MY
OWN HEART'S BLOOD,
Scottish Highlands, Jamie
Fraser, Claire Randall,
Lallybroch, Castle Leoch,
1946, battle of Culloden
World War II nurse, after
WW II.
Het vlammende kruis Diana
Gabaldon 2011-10-07 Het
vlammende kruis is het
vijfde deel in de geliefde
Reiziger-serie van Diana
Gabaldon. In deze serie
vertelt Diana Gabaldon het
verhaal van Claire Randall,
die in 1945 de naoorlogse
hereniging met haar man
Frank viert met een tweede
huwelijksreis naar de
Schotse Hooglanden. Tijdens
een wandeling stuit Claire
op een stenencirkel... en ze
wordt wakker in het
Schotland van 1743. Daar
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

laat de jonge Schot Jamie
Fraser haar kennismaken
met echte, vurige passie en
een zo allesomvattende
liefde dat Claire verscheurd
wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en
twee onverenigbare levens.
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. De spanning
loopt echter al gauw op als
oude, maar niet graag
geziene bekenden zich
aandienen en de
gemoederen gaandeweg
onrustbarend verhit raken.
Immers, wat Jamie niet weet
en de uit de twintigste eeuw
afkomstige Claire wel, is dat
de Amerikaanse
Burgeroorlog op het punt
van uitbreken staat... De
Reiziger is een verhaal vol
passie en avontuur, angst
en verraad... en een liefde
die alle barrières van plaats
en tijd overstijgt. De Netﬂix28/31
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serie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana
Gabaldon.
Written in My Own Heart's
Blood Diana Gabaldon
2016-05-31 For use in
schools and libraries only.
The most recent volume in
Diana Gabaldon's
multimillion bestselling
Outlander series, and the
latest thrilling installment of
Claire and Jamie's story. A
#1 New York Times
bestseller!
Written in My Own
Heart's Blood by Diana
Gabaldon - Reviewed J. T.
Salrich 2014-07-01
WARNING: This is NOT the
actual book Written In My
Own Heart's Blood by Diana
Gabaldon.After waiting for 5
years, fans of Diana
Gabaldon's "Outlander
series" can ﬁnally return to
the characters they know
and love. Written In My Own
Heart's Blood picks up
where "An Echo In The
Bone" left oﬀ and gets right
into the action. If you'd like
to enhance your experience
while reading Written In My
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Own Heart's Blood then this
book review and study guide
is perfect for you! Yes, in
Written In My Own Heart's
Blood, Diana Gabaldon once
again takes us on an action
packed roller coaster ride
that you're sure to enjoy.
Follow along with Jamie,
Claire, Roger, Buck, Brianna,
Jem, Mandy and all the rest
as Diana Gabaldon weaves
their stories through the
past and present and all
over the world.When you
read Written In My Own
Heart's Blood by Diana
Gabaldon - Reviewed you
will get a deeper
understanding of the
characters and plot found in
Written In My Own Heart's
Blood as well as the themes
and symbolism included in
the novel. You also get a
detailed chapter by chapter
breakdown and analysis of
the events as they unfold
along with a glossary of the
important characters and
terms used in the original
book. Just in case that's not
enough for you I've also
included a list of possible
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study questions (book club
discussions topics) and
quotes from the book that I
found interesting.Wrapping
it all up is a discussion of the
critical reviews for Written In
My Own Heart's Blood as
well as my overall opinion of
the book. Plus much
more!Whether you're
reading this for a book club,
school report, or just want to
catch up with your favorite
characters and ﬁnd out what
happens before diving into
the full length book, you can
use this book review and
study guide to get most out
of your experience reading
Written In My Own Heart's
Blood by Diana Gabaldon.
Outlander Diana Gabaldon
1991 Hurtled back through
time more than two hundred
years to Scotland in 1743,
Claire Randall ﬁnds herself
caught in the midst of an
unfamiliar world torn apart
by violence, pestilence, and
revolution and haunted by
her growing feelings for
James Fraser, a young
soldier
De reiziger Diana Gabaldon
written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

2013-07-03 Claire Randall
viert in 1945 de hereniging
met haar man Frank met
een tweede huwelijksreis
naar de Schotse
Hooglanden. Tijdens een
wandeling stuit Claire op
een stenencirkel... en ze
wordt wakker in het
onbekende en gevaarlijke
Schotland van 1743. Al snel
komt Claire erachter dat niet
alleen haar leven op het
spel staat, maar ook haar
hart. De onweerstaanbare
jonge Schot Jamie Fraser
laat haar kennismaken met
een zo vurige passie en
allesomvattende liefde, dat
Claire verscheurd wordt
tussen twee volkomen
verschillende mannen en
twee onverenigbare levens.
De Reiziger is een verhaal
vol passie en avontuur,
angst en verraad... en een
liefde die alle barrières van
plaats en tijd overstijgt. De
Netﬂix-serie Outlander is
gebaseerd op de boeken
van Diana Gabaldon
Written in My Own Heart's
Blood - 101 Amazing Facts
You Didn't Know G Whiz
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2014-07-06 Did you know
that Written in My Own
Heart's Blood is the eighth
installment of the Outlander
books? Or, did you know
that One of the main
characters in Written in My
Own Heart's Blood, Jamie
Fraser, who is believed to be
dead, comes back to ﬁnd
that his wife and best friend
are now married? What are
the amazing facts of Written
in My Own Heart's Blood by
Diana Gabaldon? Do you
want to know the golden
nuggets of facts readers
love? If you've enjoyed the
book, then this will be a
must read delight for you!
Collected for readers
everywhere are 101 book
facts about the book &
author that are fun, downto-earth, and amazingly true
to keep you laughing and
learning as you read
through the book! Tips &
Tricks to Enhance Reading
Experience • Enter "G Whiz"
after your favorite title to
see if publication exists! ie)

written-in-my-own-hearts-blood-the-outlander-series

Written in My Own Heart's
Blood G Whiz • Enter "G
Whiz 101" to search for
entire catalogue! • Tell us
what title you want next! •
Combine your favorite titles
to receive bundle coupons!
• Submit a review and hop
on the Wall of Contributors!
“Get ready for fun, down-toearth, and amazing facts
that keep you laughing &
learning!" - G Whiz
DISCLAIMER: This work is a
derivative work not to be
confused with the original
title. It is a collection of facts
from reputable sources
generally known to the
public with source URLs for
further reading and
enjoyment. It is unoﬃcial
and unaﬃliated with
respective parties of the
original title in any way. Due
to the nature of research, no
content shall be deemed
authoritative nor used for
citation purposes. Reﬁned
and tested for quality, we
provide a 100% satisfaction
guarantee or your money
back.
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