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Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en
openhartig autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat
het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar eerste
levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer
voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen
dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar
daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden gaan. Het huis
dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn afwezigheid,
en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de
steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de
gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma
Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar
rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de
vallei. In dit zinderende en openhartige autobiografische boek
reflecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is
van plan het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze
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daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te
hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te
belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het
zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is
niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar
geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart,
maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze
doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor
hen samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn
ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de
Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de
18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en
de gevolgen reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica,
1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar moeder
Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het
eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot
ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor
trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
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lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich
verleiden tot het maken van een grote fout, en opeens is ze
nergens meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van
de mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie
van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke NieuwZeelandse romans, onder andere de series De vrouwen van
Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep
van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de
zonnewende’).
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie
met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis
download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in
Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet
veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke
politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat,
en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de
misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun
meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special
Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste
zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen,
is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de
misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal
toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de
ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te
ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de
afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar
naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken
gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze
vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener
ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om
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de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden.
Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor
haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het
derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd
nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen.
Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
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.
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in
1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na
drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika,
komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe
land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven
betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden.
Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft
er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een
verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog
niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder
»
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een
tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
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vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk
een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal
van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op
zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft
het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden
dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en
maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal
van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de
Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde
corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we
met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke
boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke
grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse
schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen
moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek
nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een
wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In
‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat
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kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen, waar eerst Jacomien
woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat
binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze
Robbert, de vader van een van haar leerlingen, leert kennen,
denkt ze dat hij misschien de leegte kan opvullen. Maar voelt ze
zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot zijn kinderen?
Dan begint ze haar collega Simon opeens in een heel ander licht
te zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet
beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich
niet dwingen. ‘Geluk heeft vele deuren’ is het tweede deel in de
Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
Een wonderbaarlijk politicus Hubert Smeets 2021-01-15
Monumentale biografie van Hans van Mierlo Hans van Mierlo –
de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie – kwam
laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame rechtenstudie in het
katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging
wonen, vond hij, meevarend op de golf van veranderingen in de
jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf 1966 als
partijleider van D66. Van Mierlo stond aan de wieg van twee van
de bijzonderste regeringen van de twintigste eeuw: het
progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse
kabinetten-Kok (1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist
hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen kwamen niet
van de grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd
een desillusie. Maar al die jaren bleef de ongedisciplineerde
libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van
Nederlanders die streefden naar individuele vrijheid in een
sociale rechtsstaat. Journalist en historicus Hubert Smeets, die
als eerste Van Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe
politiek voor de twijfelaar Van Mierlo een intellectuele
levenshouding was, geen kille machtsstrijd – al was hij niet vies
van de macht. Een wonderbaarlijk politicus is het portret van een
zoeker en een tobber, van een politicus die geen politicus was,
maar Nederland wel vormgaf.
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Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter
Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik heb mijn fortuin verdiend
in de auto-industrie. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om
met volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader hoopte dat
ik me zou vestigen in Toscane en het wijnbedrijf van mijn familie
zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er
van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de
Underground. Ik heb het mijn vader beloofd. Maar dan krijg ik
een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd
miljoen dollar om zijn dochter te kopen van de Underground.
Maar nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar huis heb
genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd expres
gevangen genomen om de wreedste man die ze ooit had gekend
te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het
nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een
bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch
moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil
vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de
studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot
Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er
iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus
dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen
de klok is begonnen.
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830:
koning Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het
zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt
tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
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kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook
onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe
koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de
strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een
verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit
uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje
Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem
nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven,
heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen
niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje verdween...
Darul Islam Cornelis van Dijk 1987
Het geheugenwoud Sam Lloyd 2020-03-17 Een adembenemende
thriller over een ontvoerd meisje, de jongen die haar kan redden
en hun huiveringwekkende kat-en-muisspel vol bedrog en
verraad. Voor de liefhebbers van Stephen King en C.J. Tudor. ‘Als
je pas net bent aangekomen, waarom wil je dan al weg?’ Elissa,
een dertienjarig schaaktalent, is aangekomen in het
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Geheugenwoud op de belangrijkste dag van haar leven. Ze deed
mee aan een nationaal schaakkampioenschap toen ze werd
ontvoerd. Ze werd wakker in een ondergrondse cel. Elijah woont
al naast het Geheugenwoud zolang hij zich kan herinneren. Hij is
pas twaalf, maar heeft zijn hele leven in het bos gespeeld en kent
er elke centimeter. En dan vindt hij Elissa. Als hij opduikt in haar
cel, neemt Elissa aan dat Elijah haar zal helpen te ontsnappen of
naar de politie zal gaan. Maar Elijah wil niet dat Elissa weggaat,
bang als hij is om haar vriendschap te verliezen. Het gedrag van
haar ontvoerder wordt steeds onvoorspelbaarder en algauw zijn
Elijahs bezoekjes Elissa’s enige vorm van verlichting. Elissa
realiseert zich dat de vreemde, eenzame jongen haar enige kans
op overleving is. Ze speelt een dodelijk kat-en-muisspel om hem
over te halen haar te helpen en hun vriendschap zal hun beider
lot bepalen...
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was
mijn Duitse Herdershond aan het uitlaten in het park toen die
ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over
het pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar hij het
goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde, Ryker. We
flirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij
hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik
had die avond al een date. Maar hij vroeg me niet of ik een
andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door
met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een
manier die ik nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy
en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.
Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.
De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk
verhaal uit de wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen
lezeressen van deze serie zijn laaiend enthousiast over de setting,
de personages en de prachtige verhalen. Een must-read voor
romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie - 3 verhalen uit de
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serie met gratis extra verhaal! (1) EEN NIEUWE HORIZON
Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar
maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van
hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint
ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die
moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is geworden dan
zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te
voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij
de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet.
Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk
veliefd op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid
tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn overleden
vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te
komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en
Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo
verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het
lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een
wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,
gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar
vallen. Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke
moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst
een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan
in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan
heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat
hij voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg
geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de
oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen.
Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder
geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks
café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen
duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie
zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen
nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn
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verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te
sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang
daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij
terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit was.
Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de
ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig
leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten
het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn om
hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed
veranderd is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal
kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan
Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat
bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te
verzoenen? (4) GRATIS EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het plein in Virgin River
vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein
dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de
aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag
staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet
van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3)
Fiona Grace 2020-09-18 MISDAAD IN HET DONKER (EEN
LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek drie in een
aantrekkelijke nieuwe cozy mystery serie vanFiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een
drastische verandering doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven
in New York City achter zich gelaten en heeft zich gevestigd in
het schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het is bijna
zomer, en Lacey is dolverliefd op het stadje en haar vriendje, die
banketbakker is. Ze heeft zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de
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nieuwe eigenaresse van een plaatselijke B&B. En wanneer haar
vriendin van haar diensten gebruik wil maken om haar hotel in te
richten en ze bijna alles in Lacey’s antiekwinkel koopt, krijgt haar
onderneming een flinke boost. Alles gaat perfect—tot iemand op
mysterieuze wijze sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat weer
eens op zijn kop en het inkomen van haar nieuwe vriendin is in
gevaar. Het is aan Lacey en haar hond om het mysterie tot op de
bodem uit te zoeken. Boek #4 van de serie is binnenkort
beschikbaar!
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy
Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer vermakelijk.
Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke
lezer die een goed geschreven mysterie, met een aantal
onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan waarderen.
Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een
koud weekend door te brengen!” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD
BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het
vierde boek in een charmante nieuwe cozy mystery serie van
Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft
een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New
York City achter zich gelaten en zich gevestigd in het
schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is
verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar
verrast met een romantisch weekendje weg in een van de
nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar geliefde hond meenemen
en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere
verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat
mis wanneer Lacey in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in
een moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is
misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de
serie is binnenkort beschikbaar!
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly
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twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig
worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze
maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar
acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als
kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan
bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed
aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op
haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in
een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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 sealtraining 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
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron
voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
canon-ir3035-user-guide

staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael
Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In
elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas
vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu
is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet
zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ ****
NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
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 en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
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regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop
thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ *****
Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2)
Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY
DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een
aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een
drastische verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het snelle
leven van New York City de rug toegekeerd en is in de
schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken.
De lente zit weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige
maand achter de rug, een nieuwe beste vriend in de vorm van
haar Engelse herdershond en een ontluikende relatie met de
banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles
eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar
eerste grote veiling, vooral wanneer er een waardevol, mysterieus
voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder
problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van
buiten de stad aankomen en een van hen de dood vindt. Het
kleine stadje is in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf
staat op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de misdaad
oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie,
MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens
2016-04-16 Het eerste boek dat specifiek ingaat op de vragen van
singles die al een lange relatie achter de rug hebben Zowat één
op de drie mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is na
een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single,
maar hun situatie is niet te vergelijken met jonge twintigers die
op zoek zijn naar een partner. De nieuwe single is het eerste boek
dat ingaat op hun specifieke vragen en doorbreekt zo klassieke
clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven als single
canon-ir3035-user-guide

positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks en intimiteit,
maar nog niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als
oudere single op zoek gaan naar een nieuwe partner?
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De
glorie van Rome' beschrijft oudhistoricus Adrian Goldsworthy de
werking en de kracht van het Romeinse leger, en laat hij zien
waarom dit het succesvolste leger ooit was. In 'De glorie van
Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking
en de invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat
de wereld ooit heeft gekend. De legioenen waren niet 'slechts' uit
op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging van hun
vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering creëerde een
enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door vrede
en welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en
militaire macht in beeld. 'Als je ooit twee boeken over het
Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één van die twee zijn,'
aldus de Britse krant 'The Observer'.
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan
iets nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie en een baan die
haar geen voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar
zussen nog na van de recente ontdekking dat hun moeder, de
beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect
Eve: ze mag op Washington Island aan de slag met een grote klus,
een welkome afwisseling van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt
zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar ontdekt al snel
onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige
grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De
waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
Moeten maakt gek Albert Ellis 2013-08-22 Hoe komt het dat op
sommige momenten alles hopeloos en utizichtloos lijkt en we
geen kant meer op kunnen? De Rationeel Emotieve Therapie
(RET) geeft een duidelijk antwoord: dat doen we zelf. We denken
onszelf als het ware de put in: we stellen ons verkeerd op
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tegenover de onaangename kanten van het leven. Op een andere
manier gaan denken en voelen, is niet gemakkelijke en vereist
veel oefening. In Moeten maakt gek wordt een en ander
stapsgewijs duidelijk gemaakt en is eel plaats ingeruimd voor
zelfwerkzaamheid: oefeningen en opdrachten helpen de lezer om
zijn of haar emotionele lot in eigen hand te nemen.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke
feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs,
Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane
is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te
maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire
opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat
zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks
hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier
(letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een
goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als
hij iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew veilig
over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan
gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar
kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet
makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach
nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar
komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig
thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis
bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers
zullen deze heerlijke romance verslinden – en hardop moeten
lachen om een onverwacht hilarisch personage: een
smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Onaangenaam bezoek Robert Goddard 2011-02-28 De ontrafeling
van een familiedrama leidt tot een gruwelijke ontdekking William
Trenchard is geschokt wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van
iemand die beweert Sir James Davenall te zijn, de man die met
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zijn vrouw Constance verloofd was. Iedereen denkt dat hij elf jaar
geleden zelfmoord heeft gepleegd. Trenchard en zelfs de familie
van Davenall beschuldigen de man van oplichterij, maar
Constance gelooft wél in de terugkeer van haar verloren geliefde.
Voor Trenchard begint daarmee een slopende zoektocht naar de
waarheid.
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.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte
infiltratie in een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet
FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een
nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn
geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een
piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen
meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,
moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de
zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt
van een onconventionele detective die zich ophoudt in een
Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
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
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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.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader
gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen,
behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door
zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij
is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk
dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn
vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in
Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er
zijn gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
Verlangende Duisternis Hannah Hill 2020-10-09 Meegenomen
naar Masons domein, ontdekte ik hoe veel erger mijn situatie nog
kon worden. De hindernissen die we hadden genomen, bleken
kinderspel in vergelijking met degene die we nog moesten nemen.
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De duisternis in Mason verlangde meer van mij dan ik had te
geven. Toch was ik niet in staat om eraan te ontsnappen.
Overtuigd van onze connectie, wist Mason mijn onderdrukte
gevoelens voor hem bloot te leggen. Maar mijn verlangen naar
zijn gevoelens bleef onbeantwoord. Hij schroomde niet om mij
eraan te herinneren wat mijn plaats was in zijn wereld. Een
liefdeloze wereld, waarin ik als zijn bezit geen stem had. Zo
maakte Mason het me onmogelijk om ervan overtuigd te blijven
dat hij mij net zo lief had als ik hem. We belandden in een
impasse en de uitkomst daarvan kon zowel ons keerpunt als ons
einde betekenen.
X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al
bijna donker als een opblaasboot de haven van Råå uit vaart, met
aan boord een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie
wordt bepaald door de dobbelstenen: er moet iemand sterven.
Maar wie, dat weet hij nog niet. De politie van Helsingborg is
weken bezig geweest met meerdere, complexe moordzaken. De
slachtoffers zijn gemarteld, gewurgd en verbrand. En elke moord
is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk opgelost denken te
hebben, wordt er opnieuw een lichaam ontdekt. Fabian Risk en
zijn team beseffen dat alles wat ze dachten te weten niet waar is.
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?
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