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De Muur van Hadrianus Adrian Goldsworthy 2018-02-21 In 'De Muur van Hadrianus' schrijft
oudhistoricus Adrian Goldsworthy over de Romeinse limes in Groot-Brittanni . Keizer Hadrianus
besloot in het jaar 122 tijdens een rondreis door het rijk dat de noordgrens in Brittania versterkt moest
worden. De 117 kilometer lange Muur van Hadrianus strekte zich uit van kust tot kust, net iets ten
zuiden van de huidige grens met Schotland. De muur was een indrukwekkend vertoon van de Romeinse
macht. Vooral in het midden staat de muur nog overeind, als levend monument in het landschap. In dit
eerste deel in de serie Tastbaar Verleden beschrijft Goldsworthy de geschiedenis van de muur, van het
ontwerp tot het soldatenleven van de wachters.
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft haar droomman
veroverd! Een schattig huisje... check. Een nieuwe baan als arts... check. Een lieve nieuwe hond... check.
En ten slotte een nieuwe look, om op te vallen en te veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch
ook moeten lukken om het hart van Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft
gedaan wat ze kon om het geluk een handje te helpen, en nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt de hint
te begrijpen. Wonderwel lukt het Millie om Joe’s aandacht te trekken - en vast te houden! Nu heeft ze
echt alles wat haar hartje begeert. Maar waar komt dat knagende gevoel dan vandaan? Is het misschien
te mooi om waar te zijn? Dit verhaal is eerder verschenen.
De honderd dagen Joseph Roth 2016-01-15 In ‘De honderd dagen’ van Joseph Roth keert Keizer
Napoleon na maanden ballingschap triomfantelijk terug naar Parijs. Hij wordt door een juichende
menigte onthaald. Een van de aanbidders, de wasvrouw Angelina Pietri, zoekt hem ’s nachts buiten het
paleis op. Zij koestert de herinnering aan een eerdere nachtelijke ontmoeting, twaalf jaar geleden. De
kleine vaderloze trommelaar Antoine Pascal vereert zijn keizer evenzeer. Al sinds zijn zevende trekt hij
op met het keizerlijke leger; hij zal Napoleon trouw volgen tot op het slagveld van Waterloo. Tegen de
achtergrond van de laatste honderd dagen van Napoleon Bonaparte in Frankrijk vertelt Joseph Roth het
verhaal van een volk van kleine lieden, die ten onder gaan aan hun verering van de dictator.
Negendoder Ule Hansen 2016-10-13 Emma Carow, profiler Voor gewone mensen is ze bang
Seriemoordenaars begrijpt ze Op een bouwsteiger midden in Berlijn wordt een gruwelijke vondst
gedaan: drie lichamen, gewikkeld in tape, hangen op duizelingwekkende hoogte aan de metalen buizen.
De excentrieke profiler Emma Carow wordt op de zaak gezet. Ze botst nogal eens met haar collega's,
door haar onconventionele manier van werken, maar haar briljante geest is wel in staat een

seriemoordenaar te begrijpen. Wat Emma met niemand deelt is dat zij gestalkt wordt door een geest uit
haar verleden. Dat maakt haar heel kwetsbaar, maar ook vastberaden om de moordenaar te vinden. Als
ze vervolgens een andere theorie ontwikkelt dan het onderzoeksteam, zet ze haar toekomst - en haar
leven - op het spel. Ule Hansen is het pseudoniem van het Berlijnse schrijversduo Astrid Ule en Erik
Hansen. Negendoder is hun eerste thriller en de start van een razend spannende thrillerserie in
hedendaags Berlijn. Over Negendoder: 'Eindelijk een echt goede thriller over Berlijn.' Elle 'Een
geweldige onderzoeker, een spannende plot, een groots debuut.' WDR 5
De vrijgemaakte ortjes Terry Pratchett 2011-10-26 Narigheid op de schapenhoeve van vader
Verweerd – opeens wordt het heuvelland overvallen door nachtmerries. En Tiffanie Verweerds kleine
broertje is zomaar gestolen. Om hem terug te krijgen heeft Tiffanie een wapen (een koekenpan), haar
opoes toverboek (nou ja, Kwalen van het Schaap) – en de Tsae dran Fiegels, oftewel de Vrijgemaakte
Ortjes, die piepkleine maar vechtlustige kabonkers met hun blauwe vel, die uit het land van de Elfen
gegooid zijn wegens Dronkenschap en Keet Schoppen...
Ons hart kent een limiet Hanne Schreuder 2020 Een Veluws koppel leert omgaan met hun
onvervulde kinderwens door naar kracht te zoeken in hun christelijk geloof.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met
man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen
ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in WestNederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld ge ist.
Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin
een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat.
Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud
is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
De vorst der bleekgezichten Karl May 1967
De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De moord op Arno Linter lijkt een eenvoudige klus.
Alles wijst in de richting van een labiele jongen met agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout
twijfelt en volgt de visie van haar team niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle
blikken op haar gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese niet, want een gruwelijke
vondst in een Antwerps park vraagt alle aandacht van de moordbrigade: er is een jong koppeltje
omgebracht. Zo?n dubbele moord is nooit gezien en bovendien laat de dader een boodschap achter. De
sensatiepers likkebaardt, de publieke opinie keert zich tegen de traagheid van de politie. Met een team
vol twijfels moet commissaris Liese Meerhout een moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos
opdrijft en er plezier in schept haar persoonlijk uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN
EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een
aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas
gescheiden, heeft een drastische verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New
York City de rug toegekeerd en is in de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken.
De lente zit weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe beste

vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en een ontluikende relatie met de banketbakker aan de
overkant van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar
eerste grote veiling, vooral wanneer er een waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus
terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van
buiten de stad aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep en roer, en de
reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de misdaad oplossen en
haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia
Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen, waar eerst Jacomien woonde. Zo
gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn.
Wanneer ze Robbert, de vader van een van haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij misschien de
leegte kan opvullen. Maar voelt ze zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot zijn kinderen? Dan
begint ze haar collega Simon opeens in een heel ander licht te zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als
Simon haar liefde niet beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich niet dwingen.
‘Geluk heeft vele deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
De drempel van het leven Catherine Cookson 2012-10-01 Op een warme junidag halverwege de
vorige eeuw brengt het lot twee mensen samen: Aggie, een energieke vrouw die haar schamele inkomen
verdient met de handel in tweedehands spullen, en Millie, een angstig jong meisje van nog geen acht.
Sinds die gedenkwaardige zomerdag waarop hun paden elkaar kruisten, trekken ze getwee n door stad
en land om hun waar aan de man te brengen. De jaren verstrijken. De jonge Millie groeit niet alleen op
tot een waardevolle hulp, maar ook tot een knappe verschijning. En daarmee steken de eerste grote
problemen de kop op...
Verscheurde zielen Terry Goodkind 2014-10-16 HET VERVOLG OP DE WETTEN VAN DE
MAGIE! DE TERUGKEER VAN RICHARD EN KAHLAN Met zijn magistrale epos De Wetten van
de Magie wist Terry Goodkind wereldwijd miljoenen lezers aan zich te binden. Niet in de laatste plaats
vanwege de innemende avonturier Richard Rahl en zijn geliefde Kahlan Amnell. Met De Omen
Machine kwam eindelijk het langverwachte vervolg op de boeken van De Wetten van de Magie.
Verscheurde Zielen is na Het Derde Koninkrijk het derde deel in de reeks. Vanuit de verste uithoeken
van het D'Haraanse Rijk trekken bisschop Hannis Arc en de oude keizer Sulachan aan het hoofd van
een gigantische horde Shun-tuk en andere verderfelijke halfmensen rechtstreeks het hart van het
koninkrijk binnen. Hun leger herrezen doden bedreigt het bestaan van alles wat leeft. Ondertussen, ver
weg van huis, vechten Richard en Kahlan dapper voor hun leven. Het tweetal doet er alles aan om
zichzelf en hun volgelingen te beschermen tegen een reeks angstaanjagende bedreigingen, maar een
mysterieuze en dodelijke ziekte zuigt langzaam al hun krachten weg. 'De boeken van Goodkind bevatten
alles waar je naar zoekt in een episch fantasy-verhaal.' Publishers Weekly
Bedrieg mij Philip Van den Bossche 2012-03-20 Cuckoldry is een spel, en voor velen zelfs een
levenswijze, als de vrouw binnen een koppel seksuele vrijheden krijgt die haar mannelijke partner niet
heeft. De mannelijke helft van het paar weet dus van de ontrouw van zijn vrouw en vindt het goed. Meer
zelfs, meestal is hij het die aandringt om door zijn vrouw te worden bedrogen... Ervaringsdeskundige
Philip Van den Bossche ging op zoek naar bekende en minder bekende cuckolds of hoorndragers. Hij
beschrijft de diverse aspecten en gevoelens bij cuckoldry. 'Bedrieg mij' is een spraakmakend, humorvol
én zinnelijk boek over een bijzonder thema.
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het
emotionele vierde deel van haar populaire Flight & Glory-serie. 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros
is het vierde deel in de serie 'Flight & Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel,
'Onverminderd'. Josh en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware militaire

leven. Dat alles heeft Ember nooit echt gewild, want nadat haar vader is omgekomen in Afghanistan
heeft zich een angst in haar genesteld die er met geen stok valt uit te slaan. Het laatste wat ze dan ook wil
is Josh naar Afghanistan vertrekken, en dat is precies wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca
Yarros weet als vrouw van een militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig invoelend.
Eerder verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd', 'Onbereikbaar' en 'Onverwacht'.
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...
Bouquet e-bundel (8-in-1) Cathy Williams 2016-06-14 Kiest u voor gemak én extra voordeel? Met
deze bundel heeft u in één keer alle acht Bouquet-romans (nummers 3743 t/m 3750) van de maand
in handen. Zo kunt u lekker doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1)
HUWELIJK OP ZIJN GRIEKS - (De Marakaios bruiden) Tycoon Antonios Marakaios kan het niet
verkroppen dat de mooie Lindsay hem wil verlaten. Dus verzint hij een list... (2) HAAT EN LIEFDE Magnaat Donato Salazar wil Ella, de dochter van zijn rivaal, gebruiken in zijn wraakplannen. Dat pakt
anders uit dan hij denkt... (3) MACHTIGE VERLEIDER - (Plicht of passie?) Kroonprins Xander
Drakos heeft al zijn verleidingskunsten nodig om prinses Layna ervan te overtuigen zijn bruid te
worden... (4) GEVANGEN IN ZIJN HAREM - Sjeik Zachim heeft Farah opgesloten in zijn harem! Ze
begrijpt dan ook niet dat ze hem stiekem wil kussen... (5) VURIGE EIS - Miljardair Dio Ruiz wil Lucy
best laten gaan. Op één opwindende voorwaarde... (6) TROUWEN MET DE ITALIAAN - (Society
weddings) Playboy Rocco Mondelli moet bewijzen dat hij best keurig en stabiel kan zijn. Misschien kan
fotomodel Olivia hem daarbij helpen... (7) BRANDENDE HARTSTOCHT - Sjeik Nabil dacht dat hij
in het verstandshuwelijk met prinses Aziza koel en zakelijk kon blijven... (8) ARGENTIJNS
AVONTUUR - (Argentijnse playboys) Sterspeler Luiz Valquez redt een onschuldige schooljuf, Daisy,
uit een benarde situatie. De volgende dag staat in alle bladen dat ze verloofd zijn...
Gelukkig zonder kinderen Lisette Schuitemaker 2019-02-28 'Kinderloos is nooit gedachteloos. Dat
maakt Lisette Schuitemaker met veel gevoel duidelijk.' – Charles den Tex, drievoudig winnaar van de
Gouden Strop 'Op fijnzinnige wijze en met sierlijke pen schetst Lisette Schuitemaker achtergronden en
consequenties van de rap groeiende kinderloosheid en "kindervrijheid" in het rijke Westen.' –
Annegreet van Bergen, auteur van Gouden jaren en Het goede leven Gebaseerd op een wereldwijd
onderzoek en meer dan 70 interviews met kinderloze en kindervrije vrouwen en mannen van 29 tot 92
jaar met diverse achtergronden. Kun je gelukkig zijn zonder kinderen? Of ben je dat dan juist? En hoe
kom je tot die keus, wel of geen kinderen? Over de hele wereld groeit het aantal mensen zonder eigen
kinderen. Hun redenen hiervoor verschillen vaak net zoveel als hun levens, maar velen blijken opvallend
blij met hun bestaan. Soms worden ze raar aangekeken en moeten ze op verjaardagen uitleg geven. Of
het onderwerp is juist een taboe waar niemand naar durft te vragen. Lisette Schuitemaker, zelf gelukkig
zonder kinderen, vroeg vrouwen en mannen die geen ouders werden naar hun verhaal. Zonder een
pleidooi te houden voor het een of het ander laat ze zien hoe kinderloos zijn doorwerkt in elk seizoen van
het leven. Dit boek is voor iedereen die door omstandigheden of uit eigen keus niet de weg van
ouderschap volgt – en voor wie nog zit te dubben over deze bepalende beslissing. Lisette Schuitemaker

(1954) studeerde Oude Talen aan de Universiteit Leiden en haalde later een BSc in Brennan Healing
Science in de Verenigde Staten. Ze runde en verkocht haar eigen communicatiebureau en was voorzitter
van een aantal internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid en bewustwording. Lisette is
een veelgevraagd dagvoorzitter en spreker voor onderwijsinstellingen, organisaties en events. Ze woont
in Amsterdam met haar partner, schilder Jos van Merendonk en is een betrokken tante. 'Wat is dit een
eerlijk boek over mensen die geen kinderen hebben. Aanbevolen lectuur – ook voor diegenen die ze wel
hebben!' – Caroline de Gruyter, correspondent en columnist NRC Handelsblad 'Gelukkig zonder
kinderen geeft een frisse, zonnige blik op een onderwerp dat vaak nog in het duistere hoekje van de
taboesfeer zit.' – Adele Napier, adviseur en coach 'Wat mij als lezer vooral is bijgebleven, is de enorme
vanzelfsprekendheid waarmee we als maatschappij het ouderschap tegemoet treden. Het zou ons sieren
als we een meer open houding zouden hebben ten opzichte van mensen die, om wat voor reden dan
ook, géén ouder zijn. Dit boek is een pionier op dat vlak.' – Maaike Helmer, auteur van NIETS en
oprichter STRESSED OUT 'Lisette voert een ongewoon mooi gesprek met haar lezers waarin ze op een
lichthartige manier de grote vragen van het leven durft te stellen. Een boek vol wijsheid en antwoorden
voor de broederschap der kinderlozen.' – Maarten van Huijstee, Managing Director Wisdom in
Business 'Wat goed dat dit boek eindelijk is geschreven.' – Anneloes Timmerije, auteur van Indisch
zwijgen en Slaapwandelen bij daglicht
Een nieuwe morgenstond Barbara Cartland 2021-01-20 Wanneer de jonge Richard Wood in een
vlaag van jaloezie de minnaar van zijn verloofde doodschiet, is het aan zijn oom Nolan, de Hertog van
Kingswood, om te zorgen dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Gelukkig is Nolan een slim militair
strateeg, en weet hij binnen korte tijd allerlei plannetjes te smeden. Maar valt liefde te dwingen? En hoe
lang kan Nolan nog zijn eigen hart met ratio overmeesteren? Barbara Cartland was de meest
productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam
staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald
en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder
andere historische biografie n en toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge
leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek
verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de
boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende,
avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland
een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke
College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te begeleiden,
doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen
schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar
tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex,
die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar
is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten.
Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en
Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom
het Thorbecke College van de hand van Lizzie van den Ham.
Kus me dan! Rachel Gibson 2016-12-10 Bestsellerauteur Rachel Gibson staat garant voor onvervalste
romantiek! 'Hallo, Vivien... dat is lang geleden...' Bij het horen van deze woorden staat Vivien Leigh
Rochet aan de grond genageld. Het is jaren geleden dat ze Henry Whitley-Shuler voor het laatst heeft
gezien. Zij was een tiener die huizen schoonmaakte om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Hij was
de prachtige zoon van rijke ouders, totaal onbereikbaar voor haar. Jaren geleden liet Vivien het stadje

Charleston achter zich om het te gaan maken in Hollywood. Inmiddels heeft ze bereikt wat ze wilde, en
nog veel meer, maar haar leven voelt toch nog leeg en triviaal. Na een succesvolle carrière op Wall
Street die ruw onderbroken werd door een hartaanval, is ook Henry teruggekeerd naar Charleston. Hij
heeft zijn maatpakken ingeruild voor een overall en een goede set handgereedschap om meubels te
maken, wat eigenlijk altijd zijn droombaan is geweest. En dan staat hij nu opeens oog in oog met haar;
degene die hij niet kon hebben. Hij is niet op zoek naar liefde, hij is niet eens op zoek naar seks... Dus
waarom is weerstand bieden aan de zuidelijke charmes van Vivien dan het moeilijkste wat hij ooit heeft
gedaan?
Ieder zijn geheim Sarina Bowen Zou je de liefde van je leven kunnen opgeven om het kind dat van je
afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen
zorgen over de volgende wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik
verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en me gedeisd te
houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik Scarlet, die me ziet als meer dan een
steratleet of een feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar
verleden aan het licht komt, zo ook de vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit
stoppen met proberen.
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De glorie van Rome' beschrijft
oudhistoricus Adrian Goldsworthy de werking en de kracht van het Romeinse leger, en laat hij zien
waarom dit het succesvolste leger ooit was. In 'De glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian
Goldsworthy de werking en de invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit
heeft gekend. De legioenen waren niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging
van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering cre erde een enorm rijk, dat voor een
groot deel gekenmerkt werd door vrede en welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en
militaire macht in beeld. 'Als je ooit twee boeken over het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één
van die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The Observer'.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer
vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke lezer die een goed
geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je
zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een koud weekend door te brengen!” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK
(EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe
cozy mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een drastische
stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich gelaten en zich gevestigd in het
schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke
banketbakker, haar verrast met een romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes.
Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere
verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens onverwachts op de stoep staat—en zij
ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een
moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan oplossen.
Boek #5 in de serie is binnenkort beschikbaar!
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen 2012-12-12 Als je hart gebroken is, kom je in een
draaikolk van emoties terecht. Verdriet, wanhoop, machteloosheid en een gevoel van eenzaamheid
wisselen elkaar in sneltempo af. Dit boekje is een reddingsboei in deze barre tijd. Het vertelt zonder
poespas wat liefdesverdriet inhoudt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hoe lang gaat het duren?
Beleven mannen liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je je gebroken hart zo snel mogelijk
lijmen? En wat doe je met je ex? Omdat gedeelde smart halve smart is, vertellen zeven BNers openhartig

over hun ervaring met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is freelance journalist en schrijft onder andere voor
de vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze zelf geconfronteerd werd met een gebroken hart, besloot
ze een strohalm te schrijven waar vrouwen met ludduvuduh zich aan vast kunnen klampen.
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace 2020-09-18
MISDAAD IN HET DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek drie
in een aantrekkelijke nieuwe cozy mystery serie vanFiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas
gescheiden, heeft een drastische verandering doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in New York City
achter zich gelaten en heeft zich gevestigd in het schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het is
bijna zomer, en Lacey is dolverliefd op het stadje en haar vriendje, die banketbakker is. Ze heeft zelfs een
nieuwe vriendin gemaakt: de nieuwe eigenaresse van een plaatselijke B&B. En wanneer haar vriendin
van haar diensten gebruik wil maken om haar hotel in te richten en ze bijna alles in Lacey’s
antiekwinkel koopt, krijgt haar onderneming een flinke boost. Alles gaat perfect—tot iemand op
mysterieuze wijze sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat weer eens op zijn kop en het inkomen van
haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het is aan Lacey en haar hond om het mysterie tot op de bodem uit te
zoeken. Boek #4 van de serie is binnenkort beschikbaar!
Kerstavond - erotisch verhaal Camille Bech 2020-01-16 Jasmijn werkt als tolk en heeft net haar
zakenreis in Dubai met haar baas, Henrik, afgesloten. Om thuis te komen moeten ze via Moskou
vliegen, maar in Moskou komen ze er achter dat hun vlucht naar Kopenhagen gecanceld is. Nu moeten
ze kerstavond doorbrengen in een vreemde stad, met alleen elkaar als gezelschap. Camille Bech is een
Deense auteur van erotica en erotische romantische verhalen. Haar wereld is gevuld met passie en
verboden verlangen.
Bouquet e-bundel Jennie Lucas 2012-08-14 Kiest u voor gemak? Met deze bundel heeft u in één
keer alle acht Bouquet-romans (nummers 3328 t/m 3335) van de maand in handen. Zo kunt u lekker
doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1) SICILIAANSE PASSIE van JANE
PORTER (2) CHAMPAGNE EN DIAMANTEN van SHARON KENDRICK (3) ONGEKENDE
HOOGTEN van KATE WALKER (4) ONVERMOEDE HARTSTOCHT van HELEN BIANCHIN
(5) KOSTBAAR GEHEIM van JENNIE LUCAS (6) DONKER EN VERLEIDELIJK van CAROLE
MORTIMER (7) ONTMASKERD VERLANGEN van SANDRA MARTON en (8) VURIGE WENS
van ANNE McALLISTER.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste boek dat specifiek
ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter de rug hebben Zowat één op de drie
mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij
zijn single, maar hun situatie is niet te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner.
De nieuwe single is het eerste boek dat ingaat op hun specifieke vragen en doorbreekt zo klassieke
clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven als single positief invullen? Wat als je behoefte
hebt aan seks en intimiteit, maar nog niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als oudere single op
zoek gaan naar een nieuwe partner?
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...
De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .

De vleermuismoorden Toni Coppers 2015-09-22 Het is begin december, en vriesweer. Als een busje
met Britse zakenlui te pletter rijdt tegen de gevel van een bank, wordt gevreesd voor een aanslag.
Ondertussen zoekt een verveelde commissaris Liese Meerhout naar een nieuwe woning en kan haar
hoofdinspecteur Masson maar niet zwijgen over zijn vakantie in Portugal, waar hij niet alleen zo veel
mogelijk cafés, maar ook een bibliotheek vol vleermuizen heeft bezocht. Als de vermeende aanslag een
moord blijkt te verhullen, komt de zaak op Lieses bord terecht. Niet lang daarna wordt een rechter
vermoord en pleegt iemand een aanslag op haar leven. Met de hulp van Masson duikt Liese onder in
een hotelletje in de binnenstad. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Liese en Masson op zoek zijn
naar een tegenstrever van formaat. Want hoe stop je een moordenaar die letterlijk niets meer te
verliezen heeft?
Met de beste bedoelingen Susan Anne Mason 2019-05-21 ‘Met de beste bedoelingen’ van Susan
Anne Mason is een historische roman vol romantiek over een vrouw die valt voor de voogd van haar
neefje, terwijl haar zus verwikkeld is in een strijd om de voogdij over de jongen. Canada, vlak na de
Eerste Wereldoorlog. Om haar zus te helpen bij een nare strijd om de voogdij over haar zoontje
Christian, solliciteert Grace Abernathy onder een valse naam naar een positie als kindermeisje bij de
rijke grootouders van de jongen. Ze ontdekt tot haar verbazing dat ze een zwak heeft voor Christians
voogd. Maar hij is al verloofd, en wel met een vrouw die een vreselijke stiefmoeder zou zijn...
Onaangenaam bezoek Robert Goddard 2011-02-28 De ontrafeling van een familiedrama leidt tot een
gruwelijke ontdekking William Trenchard is geschokt wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van iemand
die beweert Sir James Davenall te zijn, de man die met zijn vrouw Constance verloofd was. Iedereen
denkt dat hij elf jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. Trenchard en zelfs de familie van Davenall
beschuldigen de man van oplichterij, maar Constance gelooft wél in de terugkeer van haar verloren
geliefde. Voor Trenchard begint daarmee een slopende zoektocht naar de waarheid.
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