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in reality problematic. This is why we offer the ebook compilations in this website. It will
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as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every
best area within net connections. If you point toward to download and install the 2008
Yamaha Vz225 Hp Outboard Service Repair Manual, it is enormously easy then, back
currently we extend the link to purchase and create bargains to download and install
2008 Yamaha Vz225 Hp Outboard Service Repair Manual hence simple!

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze
lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het moment dat
een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door
het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt
eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny
Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder
meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Dit leven is van jou Tatiana de Rosnay 2021-06-29 Dit leven is van jou van Tatiana de
Rosnay is een ontroerende coming-of-ageroman over onverwachte vriendschap,
waardevolle levenslessen en hoop voor de toekomst. Dit leven is van jou van Tatiana de
Rosnay is een ontroerende roman over de onverwachte vriendschap tussen een
eenzame jongen en een oude, dakloze dame. Van de auteur van Haar naam was Sarah.
De achttienjarige, introverte Martin Dujeu woont met zijn vader in het gegoede 15de
arrondissement van Parijs. Zijn moeder is op jonge leeftijd overleden en met zijn vader
heeft hij een slechte band. De enige twee liefdes in Martins leven zijn zijn hond en
literatuur. Tot hij op een ochtend Célestine ontmoet, een dakloze dame die haar
toevlucht heeft gezocht in een portiek in zijn straat. Wat begint als een ontmoeting vol
vooroordelen, groeit uit tot een hechte vriendschap tussen twee mensen die
ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben, maar een gedeelde passie ontdekken.
De zware winter blijkt echter te veel voor Célestine en vanuit het ziekenhuis wil ze
Martin nog één keer bedanken, op een wel heel bijzondere manier... Met Dit leven is van
jou schreef Tatiana de Rosnay een ontroerende coming-of-ageroman over onverwachte
vriendschap, waardevolle levenslessen en hoop voor de toekomst.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band
haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat
arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te
krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey
voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies
aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope
Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland
en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office

romance De baas.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een
van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op
niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar
Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang
haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn
team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een
containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo
zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via
dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een
onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets
uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is
zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.
Mijn meningen zijn feiten Mischa Cohen 2020-10-22 Mijn meningen zijn feiten van Harm
Ede Botje en Mischa Cohen is een onthullend portret van politicus Thierry Baudet. Hij
kwam als een komeet omhoog in de Nederlandse politiek: een rechtse stoorzender die
de zaak wel eens even zou opschudden. Veel kiezers omarmden zijn verzet tegen de
gevestigde orde. Waarom maakte Baudet – zelf als gymnasiast, rechtsfilosoof en
romancier lid van de elite – diezelfde elite tot zijn aartsvijand? Waar komt zijn angst
voor het vreemde en voor het uitwissen van ‘onze’ westerse cultuur vandaan? Hoe
ontwikkelde hij zich van conservatief tot radicaal-rechtse populist? Journalisten Harm
Ede Botje en Mischa Cohen spraken met familieleden, leraren, medestudenten,
(voormalige) vrienden en vriendinnen – en met ideologische voor- en tegenstanders.
Mijn meningen zijn feiten laat zien hoe Baudet, nergens thuis en vaak afgewezen, dan
maar zijn eigen zuil bouwde. En hoe hij na pogingen in de muziek, de wetenschap, de
journalistiek en de literatuur in de politiek – voorlopig – zijn bestemming vond.
De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14 Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man
Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter van een succesvolle Britse
juwelier, hij een charmante zakenman vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen
mist: een kind. Terwijl Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt
hij steeds meer tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de
Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat
alleen oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht
aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een bewogen verleden. En wanneer
Elliots schokkende verraad naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de
enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze
verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde
voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder andere De vrouw van de
theeplanter en De dochter van de zijdekoopman. Over Voor de moesson: 'Voor de
moesson is een zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie
als een sublieme verteller en een scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale
boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa
Montefiore 'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische
fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het afsluitende deel van de razend
populaire trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een nieuwe Lucinda Riley
opgestaan, en ze heet Corina Bomann.' de Volkskrant De jonge Solveig - verliefd en
verloofd - lijkt een stralende toekomst tegemoet te gaan, maar een tragisch ongeval
maakt een einde aan haar geluk. Ze besluit zich terug te trekken op de Leeuwenhof, bij
haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het eerbiedwaardige
landgoed verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei ideeën om het huis en het
omringende landgoed te redden, maar welke zijn goed en haalbaar? Als er een
Amerikaan en een aantrekkelijke zakenman uit Stockholm op de Leeuwenhof arriveren,

opent hun inbreng en kennis voor Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil niets
liever dan een nieuwe start maken, voor de Leeuwenhof en voor de liefde. Maar kan ze
haar verdriet om haar verloren geluk achter zich laten? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie
De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart
volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De verslavende nieuwe serie voor de lezers
van De zeven zussen.’ NCRV-gids ‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa
Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX Magazine
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal
van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung
stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een
nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met
haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen
voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer.
Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een nieuwe
vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld
door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s 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...
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 Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanidoreünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder
is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet
meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te
gaan houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders
kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt
er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet.
En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen
zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie
trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met
deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess.
Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met

zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste
vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan
alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is...
Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een
huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de
hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is
het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt
onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat
wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de
verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft
haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall?
‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt
was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar
boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt
schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje
mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen
zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
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.
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 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.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment
de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met
haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van
haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem
voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door

haar... toch?
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste
thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de
ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books
and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de
succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden!
Een biologisch middel wordt gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is
virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale
jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om
te stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan
kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich
een weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar
kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste
adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team
in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone
geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het
eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij
zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des
oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet.
Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische internationale
toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2
in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt
uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering
in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van
een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy
seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij
naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President
Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
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.
De zaak Torfs Jo Claes 2015-04-02 De Leuvense kunstexpert Pieter Torfs wordt
benaderd door een bloedmooie vrouw, Christina Jonckheere. Zij wil Torfs inhuren om een
expertise uit te voeren op een onbekend werk van de laatmiddeleeuwse schilder Martin
Schongauer. Torfs, die een passionele maar bizarre verhouding heeft met zijn
assistente, vermoedt dat er iets niet pluis is met het schilderij. Toch aanvaardt hij de
opdracht als blijkt dat Christina Jonckheere in meer geïnteresseerd is dan in een louter
zakelijke relatie. Na een degelijk wetenschappelijk onderzoek schrijft Torfs een

echtheidscertificaat uit en wordt het werk voor een fortuin verkocht. Twee weken later
bengelt hij aan een koord in zijn huis. Zelfmoord op het eerste gezicht. Hoofdinspecteur
Thomas Berg bijt zich vast in het onderzoek en ontdekt dat er van zelfmoord geen
sprake is. Als enkele dagen later een tweede slachtoffer valt, zit de anders zo rustige
universiteitsstad plots opgezadeld met een dubbele moord. Jo Claes (1955) woont en
werkt in Leuven. Hij schreef een aantal novelles en romans en publiceerde bestsellers
over mythologie, hagiografie en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met De
Stenen Toren dat werd bekroond met de Debuutprijs.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze,
ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe
ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven
over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin
af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet
is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een
geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam.
Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige
zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen vader te
hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er
niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat alles
goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont
zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit
over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt
nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen
houdt. Cayson is er zeker van dat hij een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent,
hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de
zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral
niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar
voor een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van
jaloezie en weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de
schijn moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover Jasmine.
Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij
zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om
het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te
gaan — op een echte date.
Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de
trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het is 1913 en
Agneta heeft afstand genomen van haar machtige familie om een vrij leven te leiden als
student aan de kunstacademie in Stockholm – met de charmante Michael aan haar zijde.
Dan ontvangt ze een telegram waardoor haar leven op zijn kop wordt gezet: ze wordt
gesommeerd terug te keren naar landgoed de Leeuwenhof om daar de stoeterij van haar
familie te gaan beheren. Daarmee worden haar een adellijke titel en een leven vol luxe

op een presenteerblaadje aangeboden, maar was dat niet juist het leven waaraan ze
wilde ontsnappen? Kiest Agneta ervoor de familietraditie in stand te houden en haar
adellijke plichten op zich te nemen, of wint haar verlangen naar vrijheid en echte liefde?
In de pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis.
Over keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘Er is een
nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de Volkskrant 'Corina
Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Houdt u van de boeken
van Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’
MAX Magazine
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is
de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel
verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te
vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda
is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt
de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te
zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden
van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar
over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal
Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen
op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.'
De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis.
Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt
voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp
nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest
blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip
op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al
35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude
normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of
dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u
en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
De dreiging Remie Burke 1997-01-01
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van
de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in
Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft.
Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind'
is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven

door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de
katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers
vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit
kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog
niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers
zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult
een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil
koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte
geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den
Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in
politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend
het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen
die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
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 je uit om dit boek neer te
leggen voordat je bij het hartverscheurende einde bent gekomen.' - DAILY EXPRESS
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast
nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man
man man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström –
bekend van de podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen
maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken
over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man
zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin
de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt zijn’.
Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de meest
beluisterde podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de
podcast lokten duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende
stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva
Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere
momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn
Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering
van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde
het niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor
hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven
staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst gaat
Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en
vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij
wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En

kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde
hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar
antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders
dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk
naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware
stap durft te nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf
van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later
is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden
blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,
maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand
op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan
voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York
en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het
eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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 te
ontwarren?
Madrigal Court Lynne Graham 2012-04-20 Nu compleet in één e-bundel: de miniserie
Madrigal Court van LYNNE GRAHAM. Madrigal Court: een landgoed vol geheimen. Als die
onthuld worden, verandert dat het leven van drie trotse mannen en drie eigenzinnige
vrouwen voorgoed... Deze e-bundel bevat de volgende boeken: (1) ONVERBIDDELIJKE
MINNAAR (2) AAN VERLANGEN TEN PROOI en (3) SPAANS, TROTS EN ARROGANT. Deze
boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar
geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat
ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou
worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.
Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk
om elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als
Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie
brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en
whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks
tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar
wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
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 (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 doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd twee
mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een boekenverzamelaar met
een zwaar boek, een kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen
bezwijken aan hun verwonding; telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur
Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke,
folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te maken te
hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar
anders over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij
persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot
overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze
verwijzing bij het lijk aan.
Dag en nacht Jules Deelder 2014-11-27 Het werk van J.A. Deelder is als zijn stad: rauw,
vitaal en no-nonsense. Voor het eerst in een halve eeuw wordt er van Deelders poëzie
een bloemlezing gemaakt, en wie kan dat beter dan de burgervader van Rotterdam? De
democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze laten leiden door zijn burgers, en brengt
daarmee een ode aan een ongekend literair fenomeen.
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