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graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

hem nog steeds niets meer dan een goede vriend

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

op het spel te zetten door haar zijn ware

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

gevoelens te tonen? De pers over de Familie

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

de orde van de dag in negentiende-eeuws

materiaal gebaseerd de populaire historische

Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de

Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens

Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon

een diner. In elk leven doet zich een beslissend

lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane

moment voor waarna je weet dat niets ooit meer

Austen.’ Seattle Woman

hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers

staan met Francesca. Het was een wonder dat hij

een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

zich staande wist te houden, zo diep was hij

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen

getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand

ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik

aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.

te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

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

opgeschrokken door de aanvallen op haar familie,

voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,

is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen

opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan

andere keuze heeft naarmate de lichamen zich

keerde ik terug. Om de man te vinden die me

ophopen en de moorden onverklaarbaarder

had verkocht.

worden. De zaak brengt Riley diep in de

Technical Release 1979

verontrustende wereld van verpleeghuizen,

Forestry and British Timber 1982

ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en

Eens weggekwijnd (een Riley Paige

psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de

Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27

geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich

“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De

dat ze op jacht is naar de meest

auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het

angstaanjagende moordenaar van allemaal:

ontwikkelen van personages met een

iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die

psychologische kant die zo goed beschreven is

er misschien toch gewoon schokkend doorsnee

dat we voelen wat ze denken, hun angsten

uitziet. Een hartverscheurend spannende,

ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot

duistere psychologische thriller. EENS

is zeer pakkend en gedurende het hele boek

WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende

vermakelijk. De wendingen van het verhaal

nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage

houden je wakker van de eerste tot de laatste

– dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen.

pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto

Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort

Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND

beschikbaar zijn.

is boek #6 van de bestselling Riley Paige-

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer

mysteriereeks, die begint met de #1 bestseller

2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny

EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen

Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde

duiken dood op in de buitenwijken van Seattle,

Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen

vergiftigd door een mysterieuze chemische stof.

met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen

Wanneer een patroon wordt ontdekt en het

praten, tot het moment dat een onbekende

duidelijk wordt dat er een verdraaide

jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is

seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun

eveneens getekend door het leven zelf en

beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley

probeert in het dorp de rust terug te vinden.

wordt aangespoord om terug te keren naar het

Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar

heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds

tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan
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zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende

verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het

streekromanauteur. Van haar hand verschenen

uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de

onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude

riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad

eik was getuige’.

tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24

hij het goed mee kon vinden. Een verdomd

Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb

lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar

verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit

waarna hij direct op zijn doel afging en me bij

met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en

hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen

ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots

zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar

een onverwachte wending neemt, dringt het tot

hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik

me door dat de waarheid aan het licht moet

verborg mijn verontwaardiging en ging door met

komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat

mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer

maakt het een miljoen keer erger.

tegen op een manier die ik nooit had verwacht.

Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil

Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en

de ziel blootleggen van de financiële crisis en

dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.

gaat op reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die

Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.

naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17

weer visser zijn); hij praat met de Griekse premier

"De wereldwijde corona-pandemie is een

over de onuitroeibare neiging om te frauderen en

geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide

te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom de

handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke

doorgaans pessimistische Ieren vanaf 2000

boodschap van Karel Vinck, gewezen

enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af

topmanager, die talrijke grote bedrijven door een

te vragen wie die huizen moest gaan kopen.

zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

Terug in Amerika beschrijft hij een hilarische en

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk

surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger,

kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande

die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt

orde staat op losse schroeven, structuren worden

waarom hij de staat Californië met zo'n grote

vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om

schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak

cruciale verbeteringen door te voeren, om

maakt Lewis in persoonlijke verhalen de grote

stappen te zetten naar een betere wereld. Een

lijnen van de (recente) geschiedenis zichtbaar.

wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek
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nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim

de emotionele stoornissen, waaronder

Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest

na te denken. Hoe moeten we onze economische

voorkomende psychiatrische stoornissen en staan

relance organiseren? Hoe bereiken we een

na coronaire hartziekten op de tweede plaats in

wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze

gedragstherapie voor angststoornissen is

relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen

effectief, maar nog verre van optimaal. De angst

steden een rol spelen in onze democratische

komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze

is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het

crisis?

emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer

De kunst van het onderhandelen Michael Wheeler

van angst op de loer. Vaak wordt aangenomen

2014-01-31 Onderhandelen blijft lastig. Met name

dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en

omdat een onderhandeling altijd anders loopt dan

terugdringen van angst. Kortom, behandelingen

je van tevoren had gedacht. En dat is ook het

zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit

geheim van toponderhandelaars: zij weten dat de

kennis over het ontstaan van angststoornissen.

factoren waar je mee te maken hebt voortdurend

Deze aanname is onjuist gebleken.

veranderen. Je weet waar je naartoe wilt, maar

Gedragsverandering kent andere wetmatigheden

hoe je er moet komen is altijd weer een

dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In

verrassing. Michael Wheeler geeft praktisch

haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat

advies en beschrijft een aantal strategieën die je

experimenteel onderzoek naar de onderliggende

onder verschillende omstandigheden kunt

mechanismen van gedragsverandering

inzetten. Hij leert je hoe je je onzekerheid tot een

noodzakelijk is voor de ontwikkeling van

voordeel ombuigt, je zenuwen onder controle

effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich

krijgt en altijd alternatieve scenario’s achter de

niet alleen moeten richten op het versterken van

hand houdt.

nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia,

Kleurenleer Johann Wolfgang von Goethe 1991

maar in de eerste plaats op het verzwakken van

Goethes kleurenleer, waarbij aan de beleving van

het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst

kleuren een belangrijke rol wordt toebedeeld.

permanent kunnen worden teruggedrongen.

Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa

2008-07-11 De Experimentele klinische

van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke

psychologie draagt bij aan kennis en begrip van

College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt
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om een aantal maanden een stagiair te

tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet.

begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze

Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar

houdt nu eenmaal van een strakke planning en

Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar

van haar eigen schema. Een stagiair is dus

dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich

alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de

verleiden tot het maken van een grote fout, en

school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog

opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet

meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en

van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is

bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een

het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie

vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan

van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar

Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar

heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere

is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog:

de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van

het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten.

belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van

Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar

het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land

baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen

met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-

Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat

boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15

serie rondom het Thorbecke College van de hand

Ze is een expert in bruiloften... Die van anderen!

van Lizzie van den Ham.

Als weddingplanner heeft Callie alles al talloze

Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27

keren langs zien komen: van de ring tot de jurk,

Knopen en Pijn Penelope Sky 2018-06-21

van de stralende blikken tot... de tranen van

Dochter van de mangroven Sarah Lark

verdriet. En het is precies dat laatste wat haar

2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-

ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar

serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e

een man. Eén keer voor het altaar in de steek

eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen

gelaten worden is meer dan genoeg! Maar

beslissing, en de gevolgen reiken verder dan ze

wanneer ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar

ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit

jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer

op omringd door de liefde van haar moeder Nora

dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed

en haar stiefvader. Ondanks het schandaal

waarom ze de liefde heeft afgezworen...

rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht

Diepzeeduiker Tanner is een geboren

van de planterszonen van het eiland niet te

adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de

klagen. Maar mannen laten haar volledig koud,

verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon.
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Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal

succesvol verfilmd met Matt Damon in de

en heeft problemen op school. Dan komt de

hoofdrol.

mooie Callie als een droom terug in Tanners

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het

leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds

begin van het nieuwe academiejaar krijgt

meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én

hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.

dat hij ondertussen haar hart wil veroveren!

Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal

Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03

buitenlandse studenten aan de Leuvense

Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia

universiteit drastisch moet verminderen. Om die

experiment Een revolutie op het gebied van

eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van

oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner

vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

Industries presenteert een revolutionair nieuw

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij

product: de Merge. Een technologische

slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie

uitbreiding van de menselijke waarneming die

aanwijzingen te geven om de studenten te

direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen.

Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te

Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de

bepalen van het apparaat en de bijbehorende

eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.

manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een

Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus

uitvinding die niet in handen van Amerikas

dan te proberen om het raadsel op tijd op te

vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

zegen voor de mensheid als Dresner beweert?

Knopen en Haat Penelope Sky 2018-04-27 Iedere

En wat is het verband met een bizarre slachting

dag werk ik voor mijn knopen. Maar ik geef ze

in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets

ook weer terug. Hoe meer ik voor Crow val, hoe

verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell

meer ik van hem wil. Etentjes, dates en

zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven

wandelingen over het strand. Alles heeft echter

de waarheid te achterhalen die hun

een prijs. De knopen die ik verdien, ben ik net zo

tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden.

snel weer kwijt. Blijven we zo doorgaan? Of zal

Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met

een van ons als eerste geen knopen meer

De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan

overhouden?

vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam

Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In

staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is

China steekt een onbekend virus de kop op:
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corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot

kleine vissersboot de zee over om hier in een

Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is.

dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

Een pandemie kondigt zich aan, het land stevent

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak

af op een lockdown. In die almaar benauwendere

op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is

sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk

ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld op

langdurig ronddobberden op zee: een kleine

een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is

gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,

gevallen terwijl nogal wat verwondingen op

bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

mishandeling wijzen. Het blijkt slechts het eerste

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden

dubieuze voorval te zijn in een lange rij. Een

zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur,

afrekening, een homejacking en een hoog

bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt

oplopend dispuut tussen een huurder en een

is het verhaal van de diepe breuk die migratie is -

eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een

voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe

misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een

komen migrant en maatschappij tot een nieuwe

slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven

vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd,

niet aangegeven en aanklachten ingetrokken?

op een persoonlijke manier verteld door Chris de

Toeval? Of is hier meer aan de hand? Luk Borré

Stoop, die de familie al jaren kent en met

breekt er zich het hoofd over. Tijdens het

tientallen reisgenoten sprak.

onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo zijn

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

Pierreux (1957) welverdiend de Hercule

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

een 'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

zijn laatstverschenen Het tweede skelet, spelen

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

zich meestal in de kuststad Knokke af.

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

Wanneer het water breekt Chris de Stoop

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen

2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van

van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden

ouders alle contact met zijn vader verbroken,

hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een

maar nu JP van plan is de vuile was over de
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familie buiten te hangen, voelt Colm zich

training en alle connecties die hij als president

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het

daarvoor de degens moet kruisen met de

is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

charmante en onafhankelijke Margot. In de pers

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

met regenachtige dagen op de bank onder een

Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het

dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

twee mooie dochters, een intelligente zoon en

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven

bent.’ Libelle

perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert.

Books in Print 1995

Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met

De dochter van de President James Patterson

een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de

2021-06-07 Met details die alleen een president

greep op haar gezin en transformeert ze haar

kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

onberispelijke huis in een donkere gevangenis.

inzicht over hoe het er achter de schermen van

Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een

het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een

inrichting en stevige medicatie moet het autisme

nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de

van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt

vorige first family die boven aan de hitlijst staat

slechts met moeite bij elkaar gehouden en

van een internationale terroristische organisatie.

wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg

Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke

de vorige president van de Verenigde Staten.

waarheid over Josephine zelf aan het licht te

Nadat een dappere maar noodlottige militaire

komen. Moeder, moeder is een indringende en

missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft

intelligente thriller over de duistere kant van

gekost, verhuist hij naar het platteland van New

moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië,

Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van

1980) schreef eerder een veelbesproken

een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-

autobiografische roman over haar disfunctionele

president wordt nooit meer een gewone burger.

jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving

En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

van New York.

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

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

nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat

New York worden vrouwen vermoord, hun

in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley

lichamen worden op mysterieuze wijze in

Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek

bizarre aard van de moorden – en het gebrek

#3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is

aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen

het derde boek in de bestseller-serie met Riley

en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen

Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een

wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die

gratis download met meer dan 100 vijfsterren

nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen

recensies! Als er in Phoenix dode prostituees

nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds

worden gevonden, wordt er eerst niet veel

van overtuigd er dat een voormalig

aandacht aan besteed. Maar als er een patroon

seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar

van verontrustende moorden wordt ontdekt,

ze weet dat haar vermogen om de geest van een

beseft de plaatselijke politie al snel dat er een

seriemoordenaar binnen te dringen en haar

seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze

obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op

zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke

te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs

aard van de misdaden wordt de FBI erbij

niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys

geroepen, want ze hebben hun meest briljante

zoektocht brengt haar dieper in de verwarde

geest nodig om deze zaak op te lossen: Special

geest van een moordenaar, en leidt haar naar

Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen

weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en

van haar laatste zaak en probeert om de stukjes

gevangenissen in een poging om zijn psychose

van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst

helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het

afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van

tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet

de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar

dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan

weer snel zal toeslaan, voelt ze zich

staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...

genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de

Met haar kwetsbare geest die op instorten staat,

ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve

zou het allemaal te veel voor haar kunnen

karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien

worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere

wel veel te ver om haar nog van de afgrond terug

psychologische thriller met een spanning die je

te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar

hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in

naar de verontrustende wereld van prostituees,

een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd

van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen.
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Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling

of haar voor altijd verliezen.

sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een

Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson

gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als

2014-10-08 Internationale bestseller over de

er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een

impact van technologie op ons leven: Google

panische race tegen de klok om de diepten van

Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het

de geest van de moordenaar te doorgronden.

menselijk brein vervangen... De digitalisering

Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst

heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan

die zelfs voor haar te schokkend is. Eens

nog maar aan het begin van deze revolutie.

begeerd is een duistere psychologische thriller

'Vanaf nu wordt de verandering pas echt

met bloedstollende spanning, en is het derde deel

duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en

in een meeslepende nieuwe serie – met een

Andrew McAfee, beiden verbonden aan het

geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in

prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of

de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-

verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te

serie is binnenkort beschikbaar.

verliezen, precaire machtsevenwichten

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus

verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit

jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,

tweede tijdperk der machines kan echter ook

directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

nu de juiste keuzes maken.

te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de

De weg uit de financiele crisis George Soros

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

2012-07-02 George Soros staat bekend om zijn

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats

visionaire ideeën over de wereldeconomie en -

gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

crisis in Europa en de VS zich heeft kunnen

omdat Mia zich zonder verklaring van hem

verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij

afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

voor de komende jaren een globalisering van de

maar te koppig of bang is erom te vragen. En

crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door

hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen,

de overheden zijn genomen, schieten volgems

hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve

niet oplossen door een paar regels

oplossingen voor. Hij pleit voor vergaande

programmeringscode te schrijven. Hij zal diep

aanpassing van het financiële systeem, roept op

moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

tot gemeenschappelijke internationale actie, en
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geeft daarvoor concrete suggesties.

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04

Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en

Wegdromen met een verhaal dat je raakt met

meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk

Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle

geïllustreerde boek is een must have voor

Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een

iedereen die geïnteresseerd is in onze

kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam

vaderlandse geschiedenis en politiek.

Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een

Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net

droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt,

wanneer Cara wil gaan genieten van een

weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze

welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze

terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt

Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar

ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer

ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood

Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar

van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar

drie prachtige dochters, toch ineens uit

te verleiden, en blijkt ze bovendien geen

onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk

weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy

alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de

Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar

band tussen Isabelle en haar dochters als er een

dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven

geheim uit het verleden aan het licht komt?

door hartstocht, maar door wraak...

Het verlies van België Johan Op de Beeck

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron

2015-10-01 1830: koning Willem I wordt

2014-12-06 Op een koude novemberdag worden

overrompeld door een revolutie in het zuiden van

de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het

de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door

komt tot zware gevechten. De revolutionairen,

een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen

onder leiding van de Brusselse republikein Louis

verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins

politie met man en macht onderzoek doet, kan

Willem wil koning van België worden, maar de

dat niet voorkomen dat er de volgende dagen

republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen

meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen

voeren ook onderling een ongenadige strijd,

enkele connectie tussen de verdwijningen: ze

waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd

vinden overal in West-Nederland plaats, de

worden door de monarchisten. Het nieuwe

kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en

koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft

er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber

koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
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verdwijnen, hoe groter de onrust in het land

haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien

wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen

het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is.

een onwelkome herinnering aan een oude zaak

Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid

waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat

maakt dit juist dat ze verbeten achter de

hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij

ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als

voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een

een familielid wordt weggerukt en je vol vragen

andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en

achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak

Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde

spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste

waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun

zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina,

vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2)

zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een

MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft

briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het

een wens: de man van haar dromen vinden. Die

tweede deel in de spannende serie De

man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes

Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en

zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen.

Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met

Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op

veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De

afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf

Noordzeemoorden 1

jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat

Logging Management 1979

afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De

vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter

bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor

doen dan in Virgin River, op de boerderij van

Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa

haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar

heeft een zware tijd achter de rug: binnen een

als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij

paar maanden heeft ze haar echtgenoot verloren

voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het

en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in

genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een

rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te

paar blokhutten aan de oever van de Virgin

beseffen dat de man die er steeds voor haar was

gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen.

in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar

Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer.

is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt

Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of

hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul

iemand te binden. In Jacks café komen Luke en

Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de

Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk

vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in

dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een
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relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin

verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te

River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3)

kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te

NA DE STORM In een poging om zijn verleden

lezen en zijn ook los verkrijgbaar.

achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den

te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending

Kerchove 2021-03-16 Combineer de

naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij

gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet

als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin

met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70

River, en hij is niet meer de man die hij ooit was.

eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met

Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij

uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke

heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde

vetverbranding te activeren Elke dag met volle

Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij

teugen genieten van veel verse groenten, fruit en

heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven

het beste wat de zee te bieden heeft, is de

opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn

sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In

vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel

haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan

Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan

toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove

overtuigd dat er een manier moet zijn om hem

hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het

duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar

mediterrane dieet combineert met de kracht van

voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent

gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen

vetverbranding en een sterker immuunsysteem.

hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het

Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met

zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat

boodschappenlijstjes en meal preptips) om je

bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich

natuurlijke vetverbranding te activeren en van de

met zijn lot te verzoenen? EEN ONVERWACHT

low carbkeuken een duurzame, flexibele

KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL

levensstijl te maken. De 70 mediterrane

Onder de kerstboom op het plein in Virgin River

gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en

vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes

zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig

lactosevrij en een combinatie van vegan,

hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie

vegetarisch, vis en gevogelte.

voor het eerst in jaren Nate weer – de

Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort

aantrekkelijke vriend van haar broers die haar

verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede

vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's

kringen wordt verstoord door een naakte, met
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bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn

om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers.

hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord

Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de

heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld

nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de
duivel.
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