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Nederland
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over koning

Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige,

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow

vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.

Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna,

Filosofie voor een weergaloos leven Lammert Kamphuis 2018-06-07 Voor het leven is er geen generale

zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen

repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor

vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft

wijze raad. Zo helpt Diogenes je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus om niet te veel geld uit te geven

van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd

tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde

is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een

denkers helpen je een handje: André Hazes daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van Tegenwoordig

paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust

steunt je in je verdriet. In Filosofie voor een weergaloos leven laat Lammert Kamphuis zien dat filosofie

haar, en nu is alles anders...

minder onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we vaak denken. In achttien prikkelende stukken toont hij hoe

Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010

zowel eeuwenoude als hedendaagse denkers je kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel biedt

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten

troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen, creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot meer plezier in je

'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

werk. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van filosoferen ¿ en ga zelf aan de slag!

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven

De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme

aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy

en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn?

seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie

Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten

hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met

training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de

het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de

vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,

twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor

geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij

Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken
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door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en

waar het ooit allemaal begon...

schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van

familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over

NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp!

romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20

Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo

talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.

snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het

Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de

heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag

meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn

zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele

eerdere dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS

wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland en

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt

Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer

van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is

dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen

dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?

Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst

Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig autobiografisch boek In een bocht

naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie

van een slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne

waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel meer om naar

kochten. Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder

uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds

het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed

vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw

het jaar daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem,

een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders

symboliseerde zijn afwezigheid, en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op verschillende

kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer

momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de

op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er

gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het

foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te

huis waar ze haar rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest laten

evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88),

vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en openhartige autobiografische boek reflecteert

Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze

Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.

bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur

antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820.

van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een

Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie

bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van

Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste

het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze

rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets

niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door

ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan

de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens

met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar

een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk –

sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar

met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet
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zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op

glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat

het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie:

de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin

‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de

te trappelen om op stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset.

Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn

Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de weg: de

gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman

zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...

Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen

Een affaire in Cornwall Liz Fenwick 2014-03-10 Als Jude voor het altaar staat, wordt de druk van haar

stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op

aanstaande huwelijk haar plotseling te veel. Ze vlucht de kerk uit en laat heel wat achter: een verbijsterde

een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar

verloofde, haar woedende moeder en gasten die genoeg stof tot roddelen hebben voor de rest van het

later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken

jaar.Vol schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich terug in Pengarrock, een vervallen landhuis boven op een

de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en

klif in Cornwall. Hier mag ze de uitgebreide bibliotheek van de familie Trevillion catalogiseren. Het huis is een

belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem

welkome schuilplaats voor Jude en ze raakt er zelfs compleet van in de ban wanneer ze een tragische

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk,

geschiedenis ontdekt, met daarin de suggestie van een verborgen schat. Maar de huidige eigenaar blijkt niet

de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en

half zo veel van Pengarrock te houden als zij, en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op andere

oudere Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt,

gedachten brengen?

weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu

pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie prachtige

in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift.

dochters, toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe

Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een

sterk is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?

aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en

Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste styliste verrast je met haar humor,

hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn

persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is een

eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan

unieke combinatie van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en celebrity styliste laat met dit boek niet

hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden

alleen zien hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen.

en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op

Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende verhaal over het najagen van haar droom, geeft een uniek

elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie

kijkje in haar drukke leven en laat je natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek bevat

herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie

praktische tips over het combineren van een druk werkleven met een gezin, me-time en sporten, over het

gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn

bijhouden van je agenda en over keuzes maken en groeien op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke

vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat

natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar verzameling

ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met het

vintage treasures en legt ze haarfijn uit wat haar unieke stylingmethode nu precies inhoudt. Kortom: met Style

leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige

your life vind je de (levens)stijl die bij je past!

verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf

Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en meeslepend

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van

als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de

zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles
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in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven

thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een

op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

psychologische kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en

omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of

meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen

bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.

van het verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto

Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten

Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die

graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.

begint met de #1 bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de buitenwijken

Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen van een

van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt en het

vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en

duidelijk wordt dat er een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste troef in: Special

hun overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit

Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om terug te keren naar het heetst van de strijd, maar Riley, nog

ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen

steeds opgeschrokken door de aanvallen op haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen

maakten. Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al

andere keuze heeft naarmate de lichamen zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden. De zaak

meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft

brengt Riley diep in de verontrustende wereld van verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en

gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich dat

psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze op

de leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter

jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte kent -

helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken

en die er misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende, duistere

hart mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises

psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende nieuwe serie – met een

en hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De boomgaard, Bevrijdend

geliefd nieuw personage – dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal

licht, Eigen wegen en Het huis van mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont

binnenkort beschikbaar zijn.

met haar gezin in Illinois.

Evart van Dieren Jaap Bos 2008 This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable

Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE TOEKOMST - Hoe durft ze? Andreas Fafalios is

figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused quite a

razend. Zijn assistente eist zomaar negen maanden verlof, en dat terwijl de biljonair niet zonder haar kan. Ze

stir in his days. The author recounts the life and times of Van Dieren in the form of a series of narratives

regelt immers alles voor hem, tot en met het afdanken van zijn vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten

about the fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters deal with his life,

huwelijk vraagt... (2) SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand vermoedt dat Billie als een berg opziet tegen

work, personal style, friendships and enmities, his discussions with psychoanalysts, socialists, scientists and

haar huwelijksnacht met de knappe Andreas. De vurige Griek rekent erop dat ze als maagd bij hem in het

above all of his tragic-comical failures. Unique source material is used to reconstruct this picture, such as the

huwelijksbed stapt. En dat is nu juist het probleem: hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen de

correspondence between Van Dieren and a large number of well-known Dutchmen, including novelist Van

eerste en enige man is in haar leven, maar ook de vader van haar kind?

Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma,

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,

and many others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the life of this observer

simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar

which made him one of the most successful failures in Dutch history.

wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP

het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.

Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit

Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27 “Een meesterwerk van

om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie
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Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.

zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,

JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,

ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met

houden tot de laatste pagina.

de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond

van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige

mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In

dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf

***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het uitlaten in het

turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en

park toen die ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad tot hij een of andere

in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over

vreemde tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde, Ryker. We flirtten

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.

met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York

zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn

worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen.

verontwaardiging en ging door met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik

Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en

nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen

er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is

date had. Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.

over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een

Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale Bruinen

voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een

activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen.

seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze

Neem de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu

kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar

kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch ziek bent:

dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen

het is voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te

en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een

verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp

ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en

van onze geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest

haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor

bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op basis van: wetenschappelijk

haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je

onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen; praktische oefeningen;

hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw

en tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.

personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is

Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie

binnenkort beschikbaar.

Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde

leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op

Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door

mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha

criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor Malkov.

blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het

Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen
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en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet

ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj

samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie

beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie

waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook

ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen.

meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze

Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?

action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld

Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN RITE VAN

Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van het zwaard De

ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te

weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de

komen wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het

hemel

Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’ leger en zijn

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de

thuisland te bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt erachter dat er nog sterkere

wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

machten dan hij in het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om

te zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en Andronicus voorgoed weg te drijven.

echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

Herenigd met Thor en haar broers, is ze dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren. Maar de zaken

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet

veranderen snel—te snel—en voor ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze raakt verwikkelt in de

meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met

rivaliteit met haar oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer met zijn eigen leger, eveneens

een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor

vastberaden om de macht over te nemen. Er lijken overal spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen

zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze

om op te bloeien. Maar dan verschijnt zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door twijfels. Al snel worden

gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert,

de rustige tijden verstoord door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten

gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

gezamenlijk ten strijde trekken als ze willen overleven. Het wordt een race tegen de klonk om Andronicus te

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

verslaan en de Ring te redden van complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de macht over de

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een

Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze kan om Argon te vinden en hem terug te halen. In een

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te

schokkende plotwending leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte

houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De

heeft—één die hem wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen Thor en de anderen er in slagen om de

marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist

Ring te bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen de koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat

dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde

zal er terecht komen van het Zwaard van het Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En wat is het

ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

geheim dat Alistair verbergt? EEN RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden,

Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een

rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van

terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen

gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming

zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die

en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle

met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet

leeftijden zal aanspreken.

betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van
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acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe

de maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met haar sublieme,

naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie,

spitsvondige pen het tragische en het komische in een roman die zowel een literaire Desperate Housewives

maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,

is als een Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een manke

maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas

familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan debatten op

champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve

televisie, maar bovenal de auteur van een nu al schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre. Haar

Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op

voorlaatste roman Held werd genomineerd voor de bng Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako

een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D.

Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij stond op de longlist van de ako Literatuurprijs en de Gouden

Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt

Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse

en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’

Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang

Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee

zal blijven achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De

door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te

Coster de illusies van social climbers, in een roman die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd

boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl

ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.

Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope

Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max

Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze

Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde

heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg

krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard.

knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen,

Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe

maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen

baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal

en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze

toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,

komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi

Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen

Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder

samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België

Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe roman van Saskia de Coster,

lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.

belandt de lezer midden in een upper class milieu waar het wemelt van de grote en kleine dramas en

Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man -

familiegeheimen, en waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op gespannen voet staan. In een Vlaamse

het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien

verkaveling, boven op een berg, woont de familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke kamt

Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je

haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de

altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige

selfmade man Stefaan, maakt carrière in een door schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah,

gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf

overbeschermd en benieuwd naar het echte leven, zoekt haar eigen weg met de middelen van haar

tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het

generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud

boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten

patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante, scherpzinnige familieroman, vol intrigerende karakters die met

of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van

veel psychologisch inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese mens

de meest beluisterde podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten
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duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is

wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering

een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een

te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.

ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de

Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over evenveel

Volkskrant

zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders controle neemt over

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten mooiste

de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel

vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op

mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn

me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij

respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
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