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zucht naar macht en welstand hun joodse
landgenoten uit te leveren aan de Duitsers.
Even nuchter als genadeloos reisden ze
door het land en arresteerden mannen en
vrouwen, en kinderen van twee, drie jaar
oud. De wellicht zwartste bladzijde uit onze
geschiedenis wordt door Ad van Liempt
tastbaar dichtbij gebracht.
Johannes Vermeer Ben Broos 1995
Catalogus bij de overzichtstentoonstelling
van werk van de Nederlandse schilder
(1632-1675).
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.’

De jongen zonder hoop Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek
nog niet heb verteld, simpelweg omdat het
iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij
heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar
wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het tot
me door dat de waarheid aan het licht moet
komen. Maar dan komt hij er zelf achter ...
en dat maakt het een miljoen keer erger.
Komplot in Californie Alistair MacLean
19??
Kopgeld Ad van Liempt 2009-10-31 Begin
maart 1943, wanneer de jodendeportaties in
Nederland enige stagnatie vertonen, besluit
de Duitse bezetter het premiewapen in te
zetten. Een groep van dertig, later vijftig,
Nederlandse collaborateurs wordt
vrijgesteld voor de betaalde jodenjacht. De
leden van de Colonne Henneicke, zo
genoemd naar de leider ervan, krijgen
zeven gulden vijftig per ingeleverde jood.
Op deze manier hebben de Nederlandse
jagers tussen de 8000 en 9000 slachtoﬀers
opgespoord van wie de meesten via de
Hollandse Schouwburg en kamp Westerbork
in de vernietigingskampen terecht kwamen.
Kopgeld van Ad van Liempt is een
verbijsterend en adembenemend boek, vol
onbekende feiten en huiveringwekkende
details. Het schetst een beklemmende
wereld: gewone Nederlandse mannen,
maatschappelijk mislukt, bleken bereid uit
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NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
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
Reden om te redden (Een Avery Black
mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01
“Een dynamische verhaallijn die je vanaf het
eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer
loslaat.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (over Eens weg) Van de
bestverkopende auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. REDEN OM TE
REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5)
- de laatste aﬂevering in de Avery Blackserie. In de epische ﬁnale van de Avery
Black-serie is seriemoordenaar Howard
Randall ontsnapt en staat de hele stad
Boston op scherp. Vrouwen worden
gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt
dat Howard er weer mee bezig is. Wanneer
Boston’s meest briljante en controversiële
rechercheur van Moordzaken Avery Black
zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in
haar omgeving een voor een op brute wijze
worden vermoord, lijkt het erop dat de
ergste angsten van de stad worden
bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De
moorden herinneren haar aan iets dat ze
ooit in haar verleden zag. Ze herinneren
haar aan iets te dicht bij haar hart, iets dat
te maken had met een geheim waarvan ze
dacht dat ze het lang geleden begraven
had... Het meest meeslepende en
schokkende boek van de serie, een
psychologische thriller met
hartverscheurende spanning, REDEN OM TE
REDDEN is de ﬁnale waarmee je de pagina’s
tot laat in de nacht zult omslaan. “Een
meesterwerk op het gebied van thriller en
mysterie. Pierce heeft fantastisch werk
verricht door karakters te ontwikkelen met
een psychologische kant, die zo goed zijn
beschreven dat we in hun gedachten
kunnen meevoelen, hun angsten kunnen
volgen en juichen voor hun succes. De plot
is erg intelligent en zal je gedurende het
hele boek bezighouden. Dit boek zit
boordevol wendingen en zal je wakker
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houden tot het einde van de laatste
pagina.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over Eens weg)
Liefde bij toeval / Blauwe irissen Judy
Christenberry 2021-06-15 Liefde bij toeval
Blijft het bij één bruiloft, of worden het er
toch twee? Liefde brengt Julia Chance en
Nick Rampling bijeen. Nee, niet liefde voor
elkaar, maar die tussen háár moeder en zíjn
vader! Die twee zijn namelijk op het
onzalige plan gekomen om ervandoor te
gaan en stiekem te trouwen. Waardoor Nick
en Julia, die elkaar normaal gesproken niet
kunnen luchten of zien, opeens een
gezamenlijk doel hebben: het verliefde stel
achternareizen, en ze tegenhouden voor het
te laat is... Blauwe irissen Hij speelt zijn rol
van nieuwe liefde wel heel overtuigend! Niet
alleen kondigt Maddy’s ex zes weken nadat
hij haar heeft gedumpt aan dat hij gaat
trouwen, hij durft haar ook nog te vragen
om de bloemen voor het feest te verzorgen!
Natuurlijk wil ze weigeren, maar Rick, haar
sexy buurman, moedigt haar aan om het
toch te doen. Ze stemt in, op voorwaarde
dat hij met haar mee naar het feest gaat én
doet alsof hij haar nieuwe vlam is... Deze
verhalen zijn eerder verschenen.
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 België lazen en
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luisterden al meer dan 25.000 lezers haar
verslavende dirty oﬃce romance De baas.
Onverwacht prinses / Een koninklijke
baby Leanne Banks 2021-06-15
Onverwacht prinses Van kindermeisje naar...
prinses! Zij, de onwettige dochter van een
prins? Kindermeisje Coco gelooft haar oren
niet! En ook haar ogen niet wanneer zich
opeens allemaal mannen voor haar deur
verdringen die met haar uit willen. Het
wordt zelfs zo erg, dat ze het aanbod van
haar aantrekkelijke baas, Benjamin,
aangrijpt: om de golddiggers af te schrikken
zal hij doen of hij met haar verloofd is.
Natuurlijk alleen omdat ze belangrijk is voor
zijn dochtertje. Of speelt er meer? Een
koninklijke baby Samen onder de hete zon...
Sophie is verrast als haar werkgever vraagt
of ze naar Chantaine wil komen om zijn pas
gevonden koninklijke familie te ontmoeten.
Ze is echter ook een beetje benauwd. Tot nu
toe heeft ze haar gevoelens voor de knappe
Max verborgen kunnen houden, maar of dat
op zo’n romantisch eiland ook lukt... Al snel
blijken haar zorgen terecht, want hij
gedraagt zich lang niet zo zakelijk als
daarvoor... Deze verhalen zijn eerder
verschenen.
Brandsmoor Roman Helinski 2021-05-11
Bloesemtijd in het Limburgse heuvelland.
Op de hoeve van Tristan en zijn vader staat
de boomgaard in bloei. Nieuwe
werkkrachten arriveren op het erf,
buitenlanders uit de bergen. In het
aangrenzende dorpje Hucht zijn de inwoners
niet blij met de bezoekers. Terwijl de
spanningen oplopen, wordt Tristan verliefd
op de jonge Soﬁa. Wordt zijn liefde
beantwoord? Brandsmoor is een
liefdesverhaal, hoe je het ook wendt of
keert. Stevig verankerd in het landschap
waar Roman Helinski is opgegroeid.
De dochter van Mistral Judith Krantz 1993
In het leven van drie vrouwen speelt de
schilder Julien Mistral een speciale rol.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa
Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de doorgewinterde
rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra
Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
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verdwijnen op bijna hetzelfde moment.
Hoewel de politie met man en macht
onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat
er de volgende dagen meer kinderen
ontvoerd worden. Er is geen enkele
connectie tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar
oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse
Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer
kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in
het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering
aan een oude zaak waarin een jong meisje
slachtoﬀer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat.
Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft:
ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak
spoort haar nog meer aan haar eigen
vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht.
Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een
mooie mix van gruwel en Hollandse
"gewoonheid", onberispelijk en met veel
vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10
Net wanneer Cara wil gaan genieten van
een welverdiende vakantie op Sardinië,
loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de
man die haar ten onrechte verantwoordelijk
houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar
verbazing probeert hij haar te verleiden, en
blijkt ze bovendien geen weerstand te
kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse
accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan
ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven
door hartstocht, maar door wraak...
Bankier Dick Francis 2015-12-18 Tim
Ekaterin is een jonge bankier. Als hij zijn
baas, Gordon Michaels, moet vervangen
nadat hij hem in verwarde toestand in de
fontein had aangetroﬀen, stapelen de
problemen zich al snel op. Hij verleent een
fokker krediet voor de aankoop van een
fokhengst en blijkt daarmee de bank in een
riskant ﬁnancieel avontuur te hebben
gestort. Maar dat is nog niet het ergste. In
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de wereld van de paardenrennen waar Tim
mee te maken krijgt deinst men niet terug
voor fraude, medische manipulatie en
moord.
De zwarte arena Mario Puzo 1978
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het
meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor
tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De
zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op
in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,
een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal
en zijn verbazingwekkende sprongkracht en
snelheid maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor
het nationale jeugdteam dat een toernooi
zal spelen in Amerika, beseﬀen Samuel en
zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de
college teams liggen in het verschiet. Maar
zal hij opvallen tussen al die andere
getalenteerde spelers? Jongemannen die al
jaren gevolgd worden door de experts,
terwijl niemand ooit van Samuel heeft
gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet
Samuel de aandacht op zich te vestigen.
Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws
dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft
bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan
naar huis, blijft er nog maar één manier
over om zijn familie ooit weer terug te zien:
zij moeten naar Amerika komen. Om dat
voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets
moeten presteren wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
Machtsstrijd in Jeruzalem Joel C.
Rosenberg 2020-06-09 Machtsstrijd in
Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C.
Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische
roulette) is een actuele thriller over
Jeruzalem en de politieke spanningen met
Rusland en de VS. Machtsstrijd in Jeruzalem
van bestsellerauteur Joel C. Rosenberg (Het
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Kremlin complot, Russische roulette) is een
actuele thriller over Jeruzalem en de
politieke spanningen met Rusland en de VS.
Als een aantal moorden plaatsvinden rond
het vredesproces tussen Israël en de
Palestijnen, CIA-agent Marcus Ryker op de
zaak gezet. Hij stuit op een complot om de
Amerikaanse president te vermoorden.
Zitten de Russen erachter, de Iraniërs? Of is
er nóg iemand die de invloed van de VS op
het Midden-Oosten wil ondermijnen om zelf
in dat gebied de macht te grijpen? Als de
volle omvang van het complot tot Ryker en
zijn team doordringt, hebben ze nog 96 uur
voordat het ultieme kwaad zal toeslaan.
'Machtsstrijd in Jeruzalem' van Joel C.
Rosenberg is het derde deel in de Marcus
Ryker-trilogie na 'Het Kremlin Complot' (#1)
en 'Russische roulette' (#2).
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie 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?
Katechismus der natuur Joannes Florentius
Martinet 1777
Geboren uit liefde Barbara McMahon
2021-06-15 Dit had ze nooit achter hem
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gezocht… Lianne O'Mallory wil dolgraag een
baby, maar dan moet ze wel opschieten.
Dus heeft het vinden van een geschikte
vader de allerhoogste prioriteit! Ze maakt
een lijstje waarop alle kwaliteiten staan
waaraan de man in kwestie moet voldoen,
maar dat eindigt na een paar mislukte dates
in de prullenbak. Waar haar baas, sexy
playboy Tray Elliot, het vindt. Hij besluit
haar een onweerstaanbaar aanbod te
doen… Dit verhaal is eerder verschenen.
Ross and Wilson Anatomie En
Fysiologie in Gezondheid En Ziekte
2017
Raji: Boek Een Charley Brindley
2022-03-25 In 1925 wordt er een meisje uit
India gevonden in een schuur in Virginia, in
de VS.December 1925. Vincent Fusilier vindt
Raji slapend in de schuur van zijn ouders. Hij
denkt dat ze een zwerfster is en zegt dat ze
moet vertrekken. Ze begrijpt geen Engels en
weet niet waar ze is. In de loop van de
volgende maanden proberen de twee
tieners elkaars taal en cultuur te begrijpen.
Verrassende verlangens Lucy Monroe
2021-06-08 Een luxeleven en nachten vol
passie… Polly is zwanger, en ze weet dat ze
dolgelukkig en dankbaar zou moeten zijn.
Maar toch knaagt er iets. Haar man, de
Griekse tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt
zich alleen maar bezig te houden met zijn
werk. Soms vraagt ze zich af of hij haar
eigenlijk wel ziet staan… Dat hun
stormachtige aﬀaire tot een al even
opwindend huwelijk zou leiden, wist
Alexandros meteen zeker. En dat hij Polly
een luxeleven kon bieden, stond ook vast.
Maar nu vertelt ze hem dat dat niet genoeg
is: ze wil meer dan nachten vol hartstocht
en ontbijt met kaviaar. Ze wil dat hij zijn
hart voor haar openstelt. En dat is, zo vreest
hij, onmogelijk…
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26
Geweldige Scandinavische thriller, voor de
lezers van Lars Kepler en Jussi Adler-Olsen.
Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over
zijn degradatie naar een klein politiebureau
in het saaie provinciestadje Sandsted. Maar
heel lang heeft hij niet om daarbij stil te
staan, aangezien er een advocaat vermoord
wordt in het stadspark en híj het onderzoek
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moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt
journaliste Charlotte Junckersen een
anonieme tip: de terroristische aanslag die
een paar maanden eerder plaatsvond, had
wellicht voorkomen kunnen worden. Haar
man, Martin Juncker, weigert zich erover uit
te laten uit angst dat hun levens in gevaar
komen. Rechercheur Signe Kristiansen,
Junckers voormalige partner, is wel bereid
om de zaak verder te onderzoeken, maar
heeft haar handen vol aan enkele
privézaken. Als er echter een onthoofd
lichaam wordt aangetroﬀen en er een
verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt
Signe zich alsnog vast in het onderzoek. Het
was al warm in Kopenhagen, maar de zomer
wordt nog broeieriger… 'Een Scandi-thriller
zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN
Detective en Thrillergids **** 'De plots van
Faber en Pedersen mogen er zijn. Het duo
weet verhaallijnen behendig te vervlechten.
(...) Faber en Pedersen lijken over het
gereedschap en de energie te beschikken
voor een ﬁjne reeks.' NRC Handelsblad ****
'Het is nogal een opgave om een
thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf
sterren-categorie is gevallen te evenaren.
En toch is dat gelukt!' De Telegraaf *****
Winnaar van de Krimimessen publiekprijs
2021
Porta Romana Robbert Welagen
2011-06-16 Emilio Lastrucci wordt in het
Zwitserse Vevey door een mooie vrouw in
de val gelokt en ontvoerd. Zonder geheugen
ontwaakt hij in een ziekenhuis. Wie hij is en
wat hij in zijn leven heeft gedaan; het is
weg. Als een detective gaat hij in Florence
en Rome op zoek naar zijn verleden. Een
zoektocht langs vergeten huizen en
mensen, waarbij hij in vreemde situaties
terechtkomt. Wie is de vrouw die op zijn
hotelkamer bij hem in bed kruipt? Wie zit er
in de auto met het Zwitserse kenteken, die
steeds weer opduikt? En vooral: wie is er
nog te vertrouwen?
Belisarius Jean François Marmontel 1768
De middelnederlandsche dramatische
poe zie 1868
Haines ... Directory, San Jose, California, City
and Suburban 2006
De dochter van de President James
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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
Het leger van de Denen Bjørn Andreas
Bull-Hansen 2021-09-16 Het derde deel van
De Jomsviking-serie Het is het jaar 1007.
Jomsviking Torstein is als heerser van het
gebied Vingulmörk een machtige man in
Scandinavië geworden. Zijn verleden als
slaaf is slechts een vage herinnering. Maar
conﬂicten blijken niet ver weg. Zowel de
rechtschapen earl Trøndelag Erik
Håkonsson, als de Deense koning Sven
Gaﬀelbaard heeft zijn zinnen gezet op de
Engelse koninkrijken. Gebieden die ooit
onder Deense heerschappij vielen worden
opnieuw veroverd, en de verachte koning
Ethelred moet van de troon worden
gestoten. Het leger van de Denen voert de
lezer naar de gewelddadige tijd waarin de
Scandinavische heersers allianties vormden
om het noorden van Groot-Brittannië te
veroveren. Met het christendom in aantocht
staat de Oudnoorse samenleving op het
punt voor altijd te veranderen. De
Jomsviking-serie in de pers ‘Het
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indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van
de kleinste details tot de meest
indrukwekkende scènes. De personages zijn
exotisch en overtuigend. Bull-Hansen kan
zowel poëtisch als dramatisch zijn. Dit is
bovenal een ontzettend goed verhaal!’
Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de
groei naar volwassenheid. Absoluut een
aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het
allerbeste boek dat ik over Vikingen heb
gelezen.’ **** Hebban.nl
Tien kleine teentjes Barbara McMahon
2021-06-15 Twee weten meer dan één…
toch? Wanneer Annalise ontdekt dat ze
zwanger is, is ze dolblij. Dat ze totaal geen
verstand heeft van baby’s, baart haar geen
zorgen: met Dominic, haar echtgenoot,
naast zich, kan ze alles aan. Dat hebben ze
in het verleden al meer dan eens bewezen.
Maar dan merkt ze dat Dominic zo zijn
twijfels heeft. Hoe kan ze hem ervan
overtuigen dat hij een supervader zal zijn?
Dit verhaal is eerder verschenen.
Die ene nacht met de magnaat Lucy
King 2021-06-08 Een onthulling met grote
gevolgen… Georgie dacht dat ze haar vurige
minnaar na die ene nacht nooit meer zou
zien. Maar nu, vijftien maanden later, zoekt
ze hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om
hem haar grote geheim te onthullen en hem
om hulp te vragen… Finns leven staat op
zijn kop! Eerst krijgt hij schokkend nieuws
over zijn afkomst, en nu komt Georgie zijn
kantoor binnenwalsen om hem doodleuk
mee te delen dat hij de vader is van haar
kind! Waarom komt ze nu pas, ruim een jaar
na die opwindende nacht, met haar
onthulling? Hij moet het hoofd koel houden
en mag dus niet toegeven aan zijn opnieuw
oplaaiende gevoelens voor haar. Maar of dat
lukt…
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In
Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van
de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een
seriemoordenaar zijn slachtoﬀers langzaam,
zonder dat ze het weten. Voor de fans van
M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood
van Helen Fields is het derde deel van de
veelbesproken Schotse thrillerserie D.I.
Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en
Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge,
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Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een
seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in
zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava
Turner er weet van hebben. Hij slaat
berekenend en gewetenloos toe. Zijn
slachtoﬀers legt hij om door middel van gif,
zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze
sterven, zonder enig besef van het gif dat
door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een
moordenaar in de boeien als hij zich op de
achtergrond verborgen houdt? Deze
moordenaar houdt ervan zijn slachtoﬀers
van een afstand te observeren. Callanach en
Turner staan deze keer echt voor een
onmogelijke taak... Perfecte dood is een
perfecte thriller: duister, met geweldige
personages en nagelbijtend spannend tot
aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een
bijzonder aangenaam team speurders.’ –
Trouw ‘Een must-read voor lezers die
houden van donker, dodelijk, griezelig en
aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields
schrijft donkere, harde thrillers, die de
grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ –
Gazet van Antwerpen
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08
Heerlijke feelgoodroman, voor de lezers van
Santa Monteﬁore Fran Morrison reist als
muzikant de wereld over, maar als haar
vader wordt getroﬀen door een
hersenbloeding keert ze terug naar haar
geboorteplaats om het kleine familiebedrijf,
een glas-in-loodatelier, te runnen. De
pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de
opdracht om een gebroken raam te
restaureren; een prachtig victoriaans
kunstwerk met als middelpunt een
vrouwelijke engel. Terwijl ze werkt aan deze
restauratie gaat Fran in haar vaders
documenten op zoek naar het verhaal
achter dit raam, en ze ontdekt een
geschiedenis die verrassend veel parallellen
vertoont met haar eigen leven... In de pers
‘Met haar verhalende stijl houdt ze de lezer
al na enkele bladzijden stevig in de ban.’
NBD Biblion ‘Meeslepend, verrassend en
heerlijk leesbaar.’ Santa Monteﬁore ‘Een
liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’
Sunday Mirror
Een royale vergissing Julia Quinn
2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1
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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 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
Arts & Humanities Citation Index 1994
De drukker van Venetië Javier Azpeitia
2019-06-22 In 1530 bezoekt Paolo Manuzio
zijn moeder op het platteland van Modena,
om haar een eerste versie te laten lezen van
zijn biograﬁe van Aldo Manuzio, Paolo's
overleden vader en de belangrijkste drukker
uit de geschiedenis. Hij heeft er echter geen
idee van hoe radicaal het ware leven van
zijn vader afwijkt van het heroïsche
levensverhaal dat hij heeft geschreven.
Vanaf het moment dat Aldo Manuzio
aanmeerde in Venetië in 1489, met een plan
om excellente uitgaven te maken van
juweeltjes uit de Griekse literatuur,
ondervond hij problemen en tegenslag. Van
gestolen manuscripten tot censuur door
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Torresani, die later zijn schoonvader zou
worden. De aanvankelijk brave leraar
Manuzio leert gaandeweg over de wereld en
het wereldse.

invloedrijke Venetianen, tot commerciële
beperkingen opgelegd door de eigenaar van
de drukkerij - de invloedrijke Andrea
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