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stuit internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van staten,
die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen
zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen stonden
ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep
Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam
Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van
de bijdragen tot het symposium.
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 weg naar Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2020-09-01 Josephine Rombouts en
haar man raken op een dood spoor als blijkt dat hun zoons niet goed gedijen in het
Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te reageren op een advertentie
die een nieuw bestaan in een ecogemeenschap in Schotland belooft. Als ze zijn

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
25-jarige 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...
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 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
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de
internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke
doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het
maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale
misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het
Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het primaat bij
nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale gerechten
geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd moet worden
op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte
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aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt de realiteit daar rauwer dan de
ecologische droom die hun was voorgespiegeld. emDe weg naar Cliffrock Castleem
beschrijft het vertrek uit Nederland, de weg langs onderwijsbegeleiders en
leerplichtambtenaren, een strafzaak en het opbouwen van een nieuw leven in een
ander land. Josephine moet in haar nieuwe woonplaats leren omgaan met een manische
landeigenares, een pyromane Japanse monnik, stugge Schotse medebewoners, veel
sneeuw en een spookdorp. Als ze hoort dat op een naburig landgoed, Cliffrock
Castle, een witte cottage beschikbaar is en een huishoudster wordt gezocht, grijpt
ze deze onwaarschijnlijke strohalm met beide handen aan.
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen
die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de
helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden
door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De
meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een
verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal
moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn.
Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn.
De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger
leven kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
voorbeelden uit de praktijk.
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 Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
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 één 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 ingrediënten 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
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per
stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar
renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
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aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé
kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische
Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al
jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen
schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen
paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een
ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto
om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun
dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky
Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
De geruchten Hugo Claus 1997 Na drie jaar keert een man terug in zijn
geboortedorp, dat vervolgens wordt opgeschrikt door vreemde gebeurtenissen.
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.
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn
besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig
gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel
duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een
vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom
vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt
iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity
houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date koppelt
aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en
weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn
moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover
Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft
verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft
behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze
ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.
Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In Vermoord en vermist wordt inspecteur
Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt te zijn en
een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de schokkende ontdekking dat haar
verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht.
Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet iets wat ze
niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is
gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al
snel verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en als
Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter
komen wat Carolee heeft gezien.
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Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met
het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen zich aan
zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem op een feest vertelt
dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven.
Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt,
komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat
Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te
herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek
is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
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 liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan
ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker
betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
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
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.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen,
rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor
zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor
haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man
die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien
met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie
je bent.
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe roman van
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Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een upper class milieu waar het
wemelt van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en waar liefde, waarheid
en ambities regelmatig op gespannen voet staan. In een Vlaamse verkaveling, boven
op een berg, woont de familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke
kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren nauwlettend in de
gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan, maakt carrière in een door
schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en
benieuwd naar het echte leven, zoekt haar eigen weg met de middelen van haar
generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan
zij in haar eentje een oud patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante,
scherpzinnige familieroman, vol intrigerende karakters die met veel psychologisch
inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese mens
de maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met
haar sublieme, spitsvondige pen het tragische en het komische in een roman die
zowel een literaire Desperate Housewives is als een Europees antwoord op Vrijheid
van Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een manke familie en van deze
tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan
debatten op televisie, maar bovenal de auteur van een nu al schitterend en in zijn
soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste roman Held werd genomineerd voor de
bng Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako Literatuurprijs; haar
laatste roman Dit is van mij stond op de longlist van de ako Literatuurprijs en de
Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België.
Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door
Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang zal blijven achtervolgen.
IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De
Coster de illusies van social climbers, in een roman die aantoont dat elk
ongelukkig gezin nog altijd ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het
ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag
absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt.
Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft
van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook
niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen.
Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu
is alles anders...
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2012-07-04
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de
samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is
daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door
de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van
literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en mogelijkheden om
burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. De raad
onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen
voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de
rol van beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het
perspectief van burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek
van de WRR leidt tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en
beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en
voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library
- http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad
kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de
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samenhang van het overheidshandelen.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met
een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het
draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie
de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan
om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk
gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd
kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het
slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg
wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden
er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat
niemand hem eerst wil geloven.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar €
12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze
hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust.
Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren.
Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog
steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een
jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en
onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische
thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ *****
Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol
plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14 In De rat van Amsterdam
vertelt de 42-jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse gevangeniscel over zijn
leven. Met vervalste Joodse identiteitspapieren wil het gezin Katz in 1990 de
hoofdstad van de Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft
uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet om hun in Riga
begraven dochter Liza nauwelijks te boven komt en steeds verder wegkwijnt,
proberen vader en zoon Katz ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk te
integreren. Vader Katz begint een instituut voor Duitse taal- en letterkunde,
terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor de Nationale Armenloterij gaat
werken, een filantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra, een
borderline-achtig meisje en dochter van de puissant rijke loterijbaas, voert Ruben
Katz uiteindelijk naar het moderne Rusland, waar hij lid wordt van het ‘Siberisch
Front’, een schimmige organisatie van Europeanen die Moskou verkiezen boven
Brussel.
Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge Suewellyn Mateland heeft
maar één droom voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het kost, in het Mateland
familiekasteel wonen in Engeland. Maar Suewellyn, woonachtig op een klein eiland
in de Stille Zuidzee, heeft als buitenechtelijk kind geen enkel recht op het
kasteel dus hoe zou ze deze droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een tragische
ramp op het eiland ziet ze plotseling de omstreden oplossing om haar intrede te
maken in het fabelachtige kasteel. Ze raakt verstrikt in haar eigen web van
bizarre leugens en bedrog. Weet ze haar diepe geheim verborgen te houden of wordt
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ze ontmaskerd? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder
de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke
fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
verschillende genres onder meerdere pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en
wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
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?
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het
begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan
tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens
een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen,
maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen.
En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomenserie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie
begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde.
Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze
heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft
het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een
knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is
wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies
vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het
probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en
zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier
nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar
gelijke gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je
weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil
weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de
boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland en
4/6

Downloaded from retailler.net on September 25, 2022 by guest

Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een
Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit,
maar verder is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren
dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en
begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit
opnieuw een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de
werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat
hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen
aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om
er foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om
zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over
om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen
(4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een
trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het
heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven
dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces
tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van
schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot
elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met
haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even
naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen.
En dan kan ik verder met mijn leven.'
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste
en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij,
een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente
probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar
telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben
het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt
enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele
uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets
gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om
gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en toe.
Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
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
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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 luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Hebzucht Arne Dahl 2013-06-01 Tijdens een G20-top over de financiële crisis worden
twee mensen op beestachtige wijze vermoord. Terwijl hij zijn laatste adem
uitblaast, fluistert een van de slachtoffers geheimzinnige woorden. Vormen deze
woorden de onthulling van een internationaal misdaadnetwerk? De eerste zaak voor
de geheime Europol-unit Opcop. Korte tijd later wordt in een bos bij Londen weer
een lijk gevonden dat op eenzelfde verschrikkelijke manier is toegetakeld. Het
internationale team van Opcop tast in het duister. Eén ding wordt de mannen wel
steeds duidelijker: de omvang van het misdrijf doet zelfs de meest ervaren agenten
naar adem happen.
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?
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van
binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van
je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie over je eigen
gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond
bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch
ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn,
gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot
zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze geestkracht,
gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest
bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op basis van:
wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle
ervaringen van anderen; praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen
zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.
De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13 Midden in de woestijn rondom de
mysterieuze Nazca-tekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete zon. Hij is
uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de doden? Open het oog!’ In zijn
notitieboekje staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over
‘bezoekers’. Als de Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz
de man vinden, worden ze ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de man in
hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun
spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het mysterie
opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de mensheid...
Maar is de wereld daar klaar voor?
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
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thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor
de fans van M.J. Arlidge, 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
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake Pierce
2019-07-19 "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 mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw
meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een
Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston
stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie
uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt

volvo-penta-diesel-service-manual-marine-md1

opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante en
meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds
in de greep is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend
district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze
wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij
aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt gedwongen in haar
eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te
winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze jaren geleden
achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en
Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets
anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt
Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende en onverwachte
wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT
VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met hartverscheurende
spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd
nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de
Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "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 houden tot het einde van de laatste
pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
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