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zien wat er gebeurt.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire
auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld.
Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg
knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys
auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de
reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk
erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze
komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te
verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers.
Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en
Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en Belgi
lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office
romance De baas.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur
Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd
gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me
alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot
de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die
me had verkocht.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer
de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde
vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super
Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto
in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de
unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht
van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken
een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Het Stonehenge ritueel Sam Christer 2011-06-17 Een man wordt op barbaarse
wijze ritueel geofferd, een befaamde, steenrijke wetenschapper pleegt onder
verdachte omstandigheden zelfmoord, een mooie jonge vrouw wordt ontvoerd
Inspecteur Megan Baker wordt belast met het oplossen van zowel de
ontvoeringszaak als de dubieuze zelfmoord. Ze krijgt onverwacht hulp van de
charismatische jonge archeoloog Gideon Chase, de vervreemde zoon van de
overleden wetenschapper. Gideon heeft op het landgoed van zijn vader in
geheimschrift geschreven dagboeken gevonden die spreken van een mysterieuze orde,
mensenoffers en Stonehenge. Wat had zijn vader daarmee te maken? En waarom
heeft hij zich van het leven beroofd? Megan en Gideon zullen samen de ontvoerde
vrouw moeten vinden, voordat het volgende ritueel begint
Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda
Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het is 1913 en Agneta heeft afstand genomen van haar machtige familie
om een vrij leven te leiden als student aan de kunstacademie in Stockholm – met de
charmante Michael aan haar zijde. Dan ontvangt ze een telegram waardoor haar
leven op zijn kop wordt gezet: ze wordt gesommeerd terug te keren naar landgoed
de Leeuwenhof om daar de stoeterij van haar familie te gaan beheren. Daarmee
worden haar een adellijke titel en een leven vol luxe op een presenteerblaadje
aangeboden, maar was dat niet juist het leven waaraan ze wilde ontsnappen?
Kiest Agneta ervoor de familietraditie in stand te houden en haar adellijke plichten
op zich te nemen, of wint haar verlangen naar vrijheid en echte liefde? In de pers
‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘Er is een nieuwe
Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de Volkskrant 'Corina
Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Houdt u van de
boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker
waarderen.’ MAX Magazine
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 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 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

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers
uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte
romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme
en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de
complexiteit van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is
een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer
diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware
identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven.
Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer
vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over
Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan
de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met
Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel
achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar
inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog
steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft.
Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders
oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug
toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen
en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het romantische
genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
De danseres en het mes Geert van Istendael 2020-09-15 Brussel, een jaar na de
aanslagen van 2016. Een prestigieus festival met experimenteel ballet. Een moord,
tientallen verdachten, honderden sporen en geen enkel alibi. Denkbare en ondenkbare
motieven zijn legio. Is er opnieuw een terrorist op pad? Was het verterende
afgunst tussen kunstenaars? Of iets wat niemand kan vermoeden? De
kettingrokende, altijd knorrige commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali
Demir, proberen samen met hun brigadiers, twee jonge, slagvaardige meiden, een pad
te vinden door een labyrint van veronderstellingen en mogelijkheden. Zullen zij erin
slagen het kluwen te ontwarren?
Als koppige wijn Catherine Cookson 2012-10-01 Kate Hannigan groeit op aan de
zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek
naar een menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar vaste
overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn. Parallel met de
levensgang van de sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince,
die een veelbelovende carri re opzijzet om de armen van Newcastle te helpen - dit
tot voortdurende grote ergernis van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige
vrouw. Gezien hun beider achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en
Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom
wordt keer op keer wreed verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar
ze weigeren de strijd zomaar op te geven...
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair
Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen
om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij
voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje
plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker
dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij
probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan
hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke,
maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in ZuidAfrika.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als ik dat zelf niet
eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later kom ik
haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog
steeds die vurige blik in haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen
om haar vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te zeggen… en te
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liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich mee
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
en Chris Bergstr m – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je altijd
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronaal wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast
pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten
bevat dit boek openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en
grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij
talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levensdenkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele
)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen g ne hebben om over emoties
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is
te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een
een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRTnaar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit
journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we
naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen,
democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
rumoerige collega’s n haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
zichzelf kan cre ren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf,
Umbri . Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het
voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene
begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien
met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie
jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse
je bent.
vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan
valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu
het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is:
blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus
- de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET
zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou,
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is daar
best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie 'Verhalen uit Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar
de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de heksen in De
hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en
Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende trappen en piepende
duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar best om
deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want
hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar
de vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar
door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier
Internationaal belastingrecht A. C. G. A. C. de Graaf 2021
Zater van de commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van
Heksenkeet, om de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord
de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje
dat er nog wel eens iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend
verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een
begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten
meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar
mislukken, mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het
joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de
Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar
Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede
Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al
Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland,
vele educatieve kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de
eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze
Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen
kinderen de magie van het lezen ontdekken.
voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen beschuldigd
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog
van onmenselijke experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Naast het
die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid te
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
maar onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen
voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis,
kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij
blijft er nog maar
n manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
heeft van haar hobby haar werk gemaakt n ze kan dagelijks samenwerken met
n enkel seizoen de absolute top bereiken.
Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag
dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen
worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter
delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust
weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op
haar, en nu is alles anders...
bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare
niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen
schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is er minder
enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons met al die onzin te
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste
losgeld ge ist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
van twee jonge geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje
Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het
slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders
zeggen? E n ding staat vast: Carwash is een buitengewoon meeslepend boek dat
aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer
zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en breed grijnzend, met
aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder
eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie
spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is
op tv keek.
het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda
gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.'
Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens
Nederlantschen sterre-kycker ofte Almanach van het [schrickel]-iaer ...
van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg
Promptelijck ghecijffert op den meridiaen van Ghendt ... Jan Van Waeregem 1663
door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
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sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejong rd in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar
het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet
dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in
eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf
‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet
toezien hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele
Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de toekomst
van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog Wang Miao
gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers te
onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een
virtuele wereld die wordt beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen
haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen maar virtueel of bestaat zij misschien
echt? Dit is het drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles: tot de dood
van de wetenschappers, tot een samenzwering die lichtjaren omvat en tot de
uitroeiing die de mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het
eerste, adembenemende deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het
voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen
exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste
sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als
eerste Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs
voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David
Benioff en D.B. Weiss, de makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse
problemen met het Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een
baanbrekend boek. Een unieke combinatie van wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en geschiedenis, complottheorie en kosmologie, waarin koningen
en keizers uit de westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een
droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich
bezighouden met wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse invasies in de
echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘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 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
n 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 Dallas-serie 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 ingredi nten 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
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 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 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?
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het afsluitende deel van de razend
populaire trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een nieuwe Lucinda Riley
opgestaan, en ze heet Corina Bomann.' de Volkskrant De jonge Solveig - verliefd en
verloofd - lijkt een stralende toekomst tegemoet te gaan, maar een tragisch
ongeval maakt een einde aan haar geluk. Ze besluit zich terug te trekken op de
Leeuwenhof, bij haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het
eerbiedwaardige landgoed verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei idee n
om het huis en het omringende landgoed te redden, maar welke zijn goed en
haalbaar? Als er een Amerikaan en een aantrekkelijke zakenman uit Stockholm op de
Leeuwenhof arriveren, opent hun inbreng en kennis voor Solveig de deur naar de
wijde wereld. Ze wil niets liever dan een nieuwe start maken, voor de Leeuwenhof en
voor de liefde. Maar kan ze haar verdriet om haar verloren geluk achter zich
laten? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als
een huis. Over keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De
verslavende nieuwe serie voor de lezers van De zeven zussen.’ NCRV-gids ‘Houdt u
van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann
zeker waarderen.’ MAX Magazine
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Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft Belgi bezet.
Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint de
Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen
overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een
geheime boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 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
Eenzame vrouw Harold Robbins 2021-04-26 Hoe is het om vrouw te zijn in de
wondere wereld van Hollywood? Is het wel zo betoverend als het lijkt? JeriLee
Randall heeft na vele woelige jaren als stripteasedanseres en gastvrouw in een
seksclub zichzelf omhoog gewerkt tot topactrice. Na vele foute mannen, een
stukgelopen huwelijk en schimmige baantjes, heeft ze een veelbewogen zoektocht
naar haar seksualiteit doorstaan. Alsnog moet ze in de harde wereld van
Hollywood sterk in haar schoenen staan om haar waardigheid en respect te
behouden. Blijft het voor JeriLee eenzaam aan de top? In ‘Eenzame vrouw’ vertelt
Harold Robbins voor het eerst het verhaal van een ambitieuze en verleidelijke
vrouw, die een heldin is geworden in de moderne literatuur. De in New York geboren
Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er
zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn
vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart
zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte
onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd
met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De
droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in
Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als
leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna
zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld
en macht.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn
Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews
gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn
begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde
manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was.
Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij
praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij
van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem?
Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn
vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op
zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat
ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn
vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 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 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?
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen.
Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele
familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen
van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen,
voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens
moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
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en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank
opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de
onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen
***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de
Geknipt voor Miranda Jill Mansell 2012-01-04 Een man is net een trein - er komt
nonnen gebeurde.
altijd een volgende! Miranda is in de wolken als ze Greg ontmoet: hij is knap, geestig
J r me Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt,
en lijkt meteen dol op haar. De volmaakte man! Greg vindt Miranda ook erg leuk: ze
reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust.
is mooi, ze is jong en ze zeurt nooit over baby's. Natuurlijk heeft hij haar niet alles De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur J r me Loubry, nu
over zichzelf verteld - zelfs de liefste meisjes gaan soms een beetje raar doen tegen
voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit
een man die net zijn zwangere vrouw in de steek heeft gelaten. Maar daar hoeft ze
gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken
toch niet achter te komen? Gelukkig voor Miranda zijn mannen net treinen waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de
tijdenlang sta je te wachten en komt er niet
n, en dan komen er ineens drie tegelijk. Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
Ze moet alleen de juiste zien te pakken... Liefde, vriendschap en zoete wraak - dat zijn bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er
de ingredi nten voor weer zo'n heerlijk vrolijk en romantisch boek van
nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk
bestsellerauteur Jill Mansell.
geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen
die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten,
van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers
er een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar
in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in
vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
een klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze
deel van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van
psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer
zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova,
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische
wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende
thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ *****
verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor
Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit
het minste geringste in een donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel
vol plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com

Toevluchtsoord
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