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Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost
2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia
Burgers-Drost gaat 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
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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
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heeft vele deuren’ is het tweede deel in de
Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
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 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 OudMaar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
toe is er een Omanido-reünie waarbij het
ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig
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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.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s
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party! Ellie Marone is van plan het beste
bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze
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...
Het leger van de Denen Bjørn Andreas BullHansen 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
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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 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
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volwassenheid. Absoluut een aanrader.’ NBD
Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat
ik over Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
De tiran Penelope Sky 2020-01-30 Ik ben
verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang
om het te zeggen. Hij hoeft het niet terug te
zeggen. Ik weet wat hij voelt. Zelfs als hij niet de
ballen heeft om het toe te geven. Onze dochter
zal binnenkort worden geboren en onze levens
zullen dan voor altijd veranderen. Zal Cato het
verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen
loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik
nooit meer terug moeten komen?
De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .
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
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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 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?
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 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
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waarheid.
De Kleuren van het leven Lorraine Fouchet
2018-07-04 Kim verruilt het pittoreske eiland
Groix voor de Cote d’Azur, om als
gezelschapsdame in dienst te treden van de
steenrijke en dementerende Gilonne. Deze
excentrieke bejaarde krijgt wekelijks bezoek van
haar zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder.
Kim raakt gecharmeerd van het duo. Maar dan
ontdekt ze dat de echte en enige zoon van
Gilonne twee jaar eerder is verongelukt. Gilonne
lijkt hier niet van op de hoogte te zijn. Wie is
deze man die wekelijks op bezoek komt? Kim is
vastbesloten dit familiegeheim te ontrafelen.
Ondertussen vraagt ze zich af of ze er wel goed
aan heeft gedaan haar veilige eiland, waar het
leven opgeruimd en overzichtelijk was, te
verlaten.
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2)
Morgan Rice 2020-05-17 “DE TOVENAARSRING
heeft alle ingrediënten voor direct succes:
samenzweringen, intriges, mysterie, dappere
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ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het
verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden
aanspreken. Aanbevolen voor de permanente
collectie van alle liefhebbers van fantasy.”-Books and Movie Reviews. Deze bundel bevat de
eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1
Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een
epische, 17-delige fantasy serie met meer dan
1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee
bestsellers in één handig bestand. Een
geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING
en tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT
VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE
TOVENAARSRING) gaat over het epische
verhaal rondom een speciale jongen, een 14jarige uit een klein dorpje aan de rand van het
Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van
vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader
en gehaat door zijn broers, voelt dat hij anders is
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dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige
krijger te worden, zich aan te sluiten bij de
mannen van de Koning en de Ring te
beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan
de andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door
zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan
de try-out voor de Krijgsmacht van de Koning,
weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten:
hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om
het Koninklijk Hof te bereiken en serieus
genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof
heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden,
ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning
MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam
kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van het Lot,
de bron van al hun kracht, ligt nog steeds
onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij
moet vechten om geaccepteerd te worden, en
zich bij de Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin
ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft die
hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een
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bijzondere lotsbestemming. Tegen alle
verwachtingen in wordt hij verliefd op de
dochter van de koning. Terwijl hun verboden
relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige
rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe
krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem
onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een
moeder die hij nooit heeft gekend, in een land
ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van
de Draken. Voordat Thorgrin op pad kan gaan en
de krijger kan worden die hij zo graag wil zijn,
moet hij zijn training afronden. Maar die wordt
plotseling onderbroken als hij wordt
meegesleept in Koninklijke samenzweringen die
zijn liefde bedreigen en hem en het gehele
koninkrijk ten onder willen brengen. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische
verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en
politieke samenzweringen, van volwassen
worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
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lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een
fantasy roman die ons meeneemt naar een
wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle
leeftijden zal aanspreken. Het boek bevat 82.000
woorden.
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.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de
2022-07-04 Roman
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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'.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy
Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer
vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de
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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
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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!
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. 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
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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.
Auxiety Dieuwertje Heuvelings 2020 Je begrijpt
het niet. Ik heb dit nodig, weet je hoeveel shit er
nog steeds over me gezegd wordt? Ik heb cijfers
nodig, cijfers liegen niet. 'Een muzikale
pageturner over het gewicht van succes.' - ALI B
'Dit boek is voor de liefhebber van literatuur,
muziek én maatschappelijke vraagstukken.' TIM HOFMAN 'Geheime liefdes, grote ego's en
angst om jezelf te verliezen. Auxiety geeft een
soms pijnlijk maar herkenbaar inkijkje in het
streamingtijdperk.' - ANGELIQUE HOUTVEEN
'Dieuwertje Heuvelings is op papier net
Paagman.' - MULA B Dieuwertje Heuvelings
(1989) is sinds 2007 werkzaam in de
muziekindustrie en was onder andere playlist
editor bij Spotify, waar ze de explosieve groei
van de Nederlandse hiphop van dichtbij
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meemaakte en vormgaf. Daarnaast schreef ze
voor SSBA Salon en Hard//hoofd. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15
Zou je de liefde van je leven kunnen opgeven om
het kind dat van je afhankelijk is te redden?
Vroeger was ik net als de andere Harkness
ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen
over de volgende wedstrijd of het volgende
feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag
dat ik verantwoordelijk werd voor mijn kleine
zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en
me gedeisd te houden, zullen we dit jaar
overleven. Maar dan ontmoet ik Scarlet, die me
ziet als meer dan een steratleet of een
feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook zij
wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden
aan het licht komt, zo ook de vreselijke
waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik
zal nooit stoppen met proberen.
De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13
Midden in de woestijn rondom de mysterieuze
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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?
De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige
reden dat ik nog leef, is omdat de baby in me
groeit. Mijn baby heeft mijn leven gered. Nu ben
ik een gevangene in het bolwerk van Cato. Hij is
kwaad op me. Elke keer dat hij naar me kijkt, is
hij woest. Hij weigert met me te slapen, omdat ik
nu de vijand ben. Maar ik mis hem ... en hij mist
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mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn vader te
redden, maar nu betekent hij iets voor mij. Ik
geef om hem en ik weet dat hij om mij geeft. Kan
ik zijn vergeving verdienen? Kan ik zijn
vertrouwen verdienen? Maar zelfs als me dat
lukt, zal hij me dan toch neerschieten?
Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen
was ze weg is Lsa Jewells meest succesvolle en
meest aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was
vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar
hele leven nog voor zich. En toen, in een
oogwenk, was Ellie verdwenen. Tien jaar later
heeft Laurel de hoop nog altijd niet opgegeven
dat ze Ellie zal vinden. Als ze een charismatische
man leert kennen voor wie ze als een blok valt,
brengt dit wat licht in haar leven. Maar wat haar
volledig de adem beneemt is zijn negenjarige
dochter. Want dat meisje is het evenbeeld van
Ellie. En alle onbeantwoorde vragen die Laurel
al zo lang achtervolgen komen in volle vaart
terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft
er nog steeds geheimen prijs te geven? 'Ik daag
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je uit om dit boek neer te leggen voordat je bij
het hartverscheurende einde bent gekomen.' DAILY EXPRESS
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot
haar afgrijzen moet Lark Cummings
terechtstaan voor het verduisteren van
tienduizenden ponden. Niemand schijnt te willen
geloven dat ze onschuldig is. James Wolfe, de
bikkelharde en helaas erg aantrekkelijke
advocaat van de tegenpartij, lijkt nog het meest
overtuigd te zijn van haar kwade bedoelingen.
Dan wordt de zaak plotseling geseponeerd en
krijgt ze ook nog eens een baan aangeboden
door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft
gezegd, ontdekt ze dat de zoon van haar nieuwe
werkgever niemand minder is dan James Wolfe.
Wat voor een spelletje speelt hij met haar? Dit
verhaal is eerder verschenen.
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een
corrupte politicus, een femme fatale en een
private eye die voor niets en niemand
terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt
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Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog
geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van
een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de
mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet
hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van
het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty
blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar
ook uitstekend met een pistool overweg te
kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun
niet veel later uitstekend van pas komen,
wanneer privé-detective Archer in een politiek
wespennest belandt waarin een schatrijke
familie, een nachtclub en een mysterieuze
militaire installatie de hoofdrollen spelen.
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
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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!
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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
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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 excriend 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
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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.
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
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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.
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 nieuwe eigenaresse van
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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!
Koorts Saskia Noort 2011-12-16 Koorts van
Saskia Noort: een koortsachtige zoektocht over
het vredig ogende eiland, langs de mooiste maar
ook de lelijkste plekken die Ibiza rijk is - en een
gruwelijke waarheid komt aan het licht. Koorts
is een spannende thriller van bestsellerauteur
Saskia Noort. Wanneer Dorien de uitbundige
Ellen ontmoet wordt ze geconfronteerd met de
voorspelbaarheid van haar leven. Ze verbreekt
haar relatie en vertrekt met haar vriendin naar
Ibiza. Samen storten ze zich in het feestgedruis.
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Tot een van hen plotseling verdwijnt. Vanaf dat
moment begint een koortsachtige zoektocht over
Ibiza. Saskia Noort zette in één klap de
Nederlandse literaire thriller op de kaart met
Terug naar de kust. Daarna verschenen De
eetclub, Nieuwe buren, De verbouwing, Koorts
en in november 2013 Noorts nieuwste thriller
Debet. Noort was best verkopende thrillerauteur
in 2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer dan
2,5 miljoen exemplaren van haar thrillers
verkocht.
Hoe de doden spreken Val McDermid
2021-05-25 In Hoe de doden spreken vervolgt
McDermid de internationaal geprezen
thrillerserie over Tony Hill en Carol Jordan. Als
er op het landgoed van een oud klooster een
lichaam wordt aangetroffen, blijkt al snel dat
iemand die grond als zijn persoonlijke
begraafplaats heeft gebruikt. Het klooster staat
al jaren leeg, en sommige van de lijken zijn vele
jaren oud – zou dit het werk kunnen zijn van
meerdere, onafhankelijke moordenaars? Het
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onderzoek levert meer vragen dan antwoorden
op. Sinds het desastreuze verloop van hun
laatste zaak, moeten Tony Hill en Carol Jordan
vanaf de zijkant toekijken. Beiden worstelen ze
met hun eigen problemen. Ondertussen wacht
iemand die er een gruwelijke modus operandi op
na houdt rustig op een kans om toe te slaan...
Fanmail Tille Vincent 2012-11-01 ?Ellen
Marneffe, een bekende en geliefde
televisiejournaliste doet, na aandringen van haar
man, aangifte van een verkrachting. Ze komt
met een vreemd verhaal op de proppen. Een
man zou 's nachts in haar auto gestapt zijn en
haar onder bedreiging van een wapen
overmeesterd hebben. Hannah Maes en haar
team gaan op onderzoek en ontdekken heel wat
hiaten in het verhaal. Als aan het licht komt
waarom Ellen Marneffe zo bang is, wordt alles
duidelijk. En de vrouw is doodsbenauwd dat de
dader zijn dreiging zal uitvoeren...
Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In
Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve
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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.
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 ZuidSoedan, een land dat verscheurd wordt door een
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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
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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.
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,
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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
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen
2012-12-12 Als je hart gebroken is, kom je in een
draaikolk van emoties terecht. Verdriet,
wanhoop, machteloosheid en een gevoel van
eenzaamheid wisselen elkaar in sneltempo af.
Dit boekje is een reddingsboei in deze barre tijd.
Het vertelt zonder poespas wat liefdesverdriet
inhoudt en hoe je er het beste mee om kunt
gaan. Hoe lang gaat het duren? Beleven mannen
liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je
je gebroken hart zo snel mogelijk lijmen? En wat
doe je met je ex? Omdat gedeelde smart halve
smart is, vertellen zeven BNers openhartig over
hun ervaring met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is
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freelance journalist en schrijft onder andere voor
de vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze
zelf geconfronteerd werd met een gebroken
hart, besloot ze een strohalm te schrijven waar
vrouwen met ludduvuduh zich aan vast kunnen
klampen.
Hot Line Farm Equipment Guide Quick
Reference Guide 2008
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
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(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.
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
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onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te
reageren op een advertentie die een nieuw
bestaan in een ecogemeenschap in Schotland
belooft. Als ze zijn 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.
Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2018-11-20
Downton Abbey in de eenentwintigste eeuw: het
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verhaal van een droombaan op een kasteel in
Schotland Als de Nederlandse Josephine
Rombouts met haar gezin aan de Schotse
westkust gaat wonen, grijpt ze de kans om
housekeeper op het plaatselijke kasteel te
worden met beide handen aan. Zonder enige
kennis van huishouding of de Britse elite
probeert ze zich staande te houden in haar
nieuwe omgeving, waar ze te maken krijgt met
Engelse landeigenaren, Franse koks, Schotse
onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette
en tradities. Met humor en scherpe observaties
beschrijft Rombouts een microcultuur waarvan
het bijna onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig
nog bestaat. Tafeldekken met een meetlat, de
strenge regels voor het dragen van tweed – ze
verbaast zich vaak, maar leert snel. De verlaten,
ruige natuur van Schotland vormt het fraaie
decor van haar belevenissen.
Een dag in Gent Herman Brusselmans
2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen.
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Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek
eten. De echtgenote uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud,
bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker
gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een
depressieve vrouw onderhouden en haar
meenemen naar een restaurant, om er een
eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater
lopen om de repetitie bij te wonen van een
toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken
op haar flatje. Op straat praten met een
boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur
beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en
daar de teruggekeerde echtgenote begroeten.
Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken.
Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed
te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de
bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de
lezer meemaken als hij deze fenomenale roman,
Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal
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hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo
snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft
Herman Brusselmans een toproman geschreven.
Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder
meer dan veertig andere boeken. Hij wordt
zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer
belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen.
Omdat Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou
willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen
altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest.
(...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt.
arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte
koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans
grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een
sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk
van inhoud en vorm. Als u dit decennium één
Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der
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letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare
passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven
(...). Het is genieten van een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de morgen
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
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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.
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
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te ontwarren?
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