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Belevenissen van een buitenbeentje Andrea Portes 2016-07-12 Hoewel
Anika bij het populaire groepje op school hoort, voelt ze zich diep
vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan
houden, want één misstap, en de mooie maar berekenende Becky
(bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven tot een hel maken. Ze moet dus
behoorlijk op haar tellen passen, helemaal wanneer Logan, een
mysterieuze jongen die resoluut wordt afgekeurd door Becky,
belangstelling voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds leuker gaat
vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als de
gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft Anika
dat ze voor zichzelf én Logan had moeten opkomen. 'Met haar geestige,
charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk
voor zich te winnen.' - The New York Times 'Een memorabele heldin met
een ontwapenend grappige vertelstijl.' - Publishers Weekly
Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in
een militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa
proberen te bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun
ouders in Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo
veel mogelijk geld te sparen. Als piloot Jack Novak gewond raakt en in
het militaire hospitaal terechtkomt, is hij direct van Ruth
gecharmeerd. Maar Ruth wil haar hart niet verliezen, aan welke man
ook. Te midden van het gevaar en de spanning van de Tweede
Wereldoorlog zullen Jack en Ruth elkaar echter meer dan ooit nodig
hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer mee van het Engelse
platteland naar het levensgevaarlijke luchtruim boven Frankrijk.

Onderweg spelen liefde, vergeving en opoffering een grote rol.
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden
hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op
een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een ongekende
welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook
heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment
leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke
communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van
Moskou die van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun
uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een
goed afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als
fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin, en met
de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol
rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen
niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch
op met ons met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van
Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste musical in de
geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van
twee jonge geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans
naar ’t verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat
zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot
meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je
zult verslinden, handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete
jeugdserie op tv keek.
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 West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. 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
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.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan
genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo
Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte
verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing
probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand
te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke
kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door
hartstocht, maar door wraak...
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die
vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als
ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand
gaan. Zes weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo
pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik
in haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar
vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is
ze bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag
te zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Boliviaans dagboek Che Guevara 1968
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft
België bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met
het nazisme. Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen
niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim
agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime boodschap
bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's

hem op de hielen.
Een stapje verder Brenda Novak 2018-09-11 Silver Springs Is deze bad
boy niet juist het béste wat haar kan overkomen? Deel 2 Na een zware
scheiding heeft Sadie Harris moeite de eindjes aan elkaar te knopen.
Als serveerster verdient ze niet genoeg om rond te komen, laat staan
om de voogdij over haar zoontje te krijgen - een strijd die ze
absoluut wil winnen. Wanneer ze een advertentie ziet staan voor
huishoudster, besluit ze te reageren. Spannend vindt ze het wel. Ze
gaat dan immers werken voor Dawson Reed, de bad boy die onlangs
terechtstond voor moord! Dawson heeft de mensen in Silver Springs
genoeg reden gegeven om hem te wantrouwen, maar in dit geval is hij
onschuldig. Hij wil zijn verleden achter zich laten en de
familieboerderij opknappen, zodat zijn gehandicapte zus weer thuis kan
komen wonen. De hulp van de lieftallige Sadie blijkt al snel
onmisbaar. Na een tijdje merkt hij dat hij méér van haar wil, maar
durft zij het aan iets met hém te beginnen?
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde
corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met
beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een
zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar.
Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren,
om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden
een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee
dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter
in Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de
grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en
ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is
best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de
les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige
Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,

een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie
is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken
hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het
nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen
Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts,
terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp
heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij
niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om
zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen.
Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren
wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Nachtlichtjes David Fontana 2012-09-18 De bijzondere voorleesverhalen
in Nachtlichtjes laten kinderen op een speelse en meditatieve manier
kennismaken met zichzelf en hun grenzeloze fantasie. Je kind beleeft
meeslepende en prikkelende avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes
werkt ontspannend en versterkt de band tussen jou en je kind. De
twintig verhalen zijn geïllustreerde visualisaties die je kind leren
om in zichzelf en zijn eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek geeft
praktisch en inspirerend advies over meditatie en visualisatie. Deze
waardevolle 'levenslessen' voor je kind worden ingeleid door professor
David Fontana.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe
academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten
aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine
opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar
omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap,
denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de
eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat
niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen
andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De
race tegen de klok is begonnen.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 2017-02-23
Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de klauwen van de
hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald. Het
Hart van Arcania, de machtigste magische steen in het land is nu in
handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is

gevangen genomen.
Age 14 Geert Spillebeen 2002
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2021-06-10 In de biografie ‘Irena’s
kinderen’ vertelt Tilar Mazzeo het waargebeurde verhaal over Irena
Sendler, de vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 2.000
Joodse kinderen wist te redden van de dood. Als verpleegster werkte ze
in een erbarmelijke getto in Warschau, waar ze met behulp van een
groep verzetsstrijders kinderen naar een veilig onderkomen kon
brengen. Via grafkisten en het riool wist Irena maar liefst 2.500
kinderen weg te smokkelen van de nazi’s. Schrijfster Tilar Mazzeo
heeft ervoor gezorgd dat dit indrukwekkende en ontroerende verhaal van
Irena nooit in de vergetelheid zal raken. Tilar Mazzeo is een
Amerikaanse schrijfster van non-fictie boeken en biografieën over een
breed aantal onderwerpen. Een van haar eerste biografieën was ‘De
weduwe Clicquot’ over de glamoureuze champagne godin Barbe-Nicole
Clicquot Ponsardin en werd een New York Times bestseller. In ‘Irena’s
kinderen’ beschrijft Mazzeo het aangrijpende verhaal van de Poolse
verpleegster die duizenden Joodse kinderen redde in de Tweede
Wereldoorlog. Naast de vele biografieën die Mazzeo geschreven heeft,
is ze ook meester in het schrijven van non-fictie boeken over wijn,
van productie tot smaak.
Van Den Vos Reynaerde Foeke Buitenrust Hettema 1921
Raji: Boek Een Charley Brindley 2020-12-17 In 1925 wordt er een
meisje uit India gevonden in een schuur in Virginia, in de VS.December
1925. Vincent Fusilier vindt Raji slapend in de schuur van zijn
ouders. Hij denkt dat ze een zwerfster is en zegt dat ze moet
vertrekken. Ze begrijpt geen Engels en weet niet waar ze is. In de
loop van de volgende maanden proberen de twee tieners elkaars taal en
cultuur te begrijpen.
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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt

voor Hollywood.' Vrij Nederland
Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge Suewellyn
Mateland heeft maar één droom voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het
kost, in het Mateland familiekasteel wonen in Engeland. Maar
Suewellyn, woonachtig op een klein eiland in de Stille Zuidzee, heeft
als buitenechtelijk kind geen enkel recht op het kasteel dus hoe zou
ze deze droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een tragische ramp op
het eiland ziet ze plotseling de omstreden oplossing om haar intrede
te maken in het fabelachtige kasteel. Ze raakt verstrikt in haar eigen
web van bizarre leugens en bedrog. Weet ze haar diepe geheim verborgen
te houden of wordt ze ontmaskerd? 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
verschillende genres onder meerdere 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.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie
in een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John
Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt
hij de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak
van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse
mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat
de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt
van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
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?
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie
Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan
haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het
strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit
van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een
prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat
meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw
(Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig
met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de
auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk
belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over
Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het
eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil
voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het
historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel,
de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er
al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis
vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar
moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie
met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een
geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te
winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit
te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze
haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar
ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek
in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen,
huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde
voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is
binnenkort verkrijgbaar.
Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09 In Rusland is de macht
van president Valeri Volodin tanende en in een poging het verloren
gegane terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn ambities naar het

buitenland. Omdat de Verenigde Staten in het verleden dergelijke
expansieplannen altijd hebben gedwarsboomd, besluit Volodin tot een
andere aanpak. Een drijvende gasinstallatie in Litouwen wordt
opgeblazen. In Venezuela wordt een aanklager vermoord. Bij een aanval
op een trein met Russische troepen vallen tientallen doden.
Wereldwijde chaos is het gevolg. De terreuraanslagen lijken niets met
elkaar te maken te hebben, tot president Jack Ryan een beangstigend
patroon ontdekt. Maar hij heeft geen bewijs...
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.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,
die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg
intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol
met wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina
wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA
WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische
thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis
bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies
heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje
als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een
landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw
ontdekt ze achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een
verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht
niet kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als au pair aanneemt
op het idyllische Franse platteland, is ze ervan overtuigd dat ze
eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het
historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte
familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft
– tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept
herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze

wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend
mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in
een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal
blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit
te bestellen!
Het laatste zitje op de Hindenburg Charley Brindley 2020 Door een
verkeerd telefoonnummer staat Donovan aan Sandia`s voordeur. Hij dacht
dat hij braille moest leren aan een blinde en zij dacht dat hij een
invaliditeitsadvocaat was.Door een verkeerd telefoonnummer staat
Donovan aan Sandia`s voordeur. Hij dacht dat hij braille moest leren
aan een blinde en zij dacht dat hij een invaliditeitsadvocaat was.
Wanneer Donovan hoort onder welke vreselijke omstandigheden Sandia en
haar grootvader moeten leven, vergeet hij prompt de braillelessen en
vertrekt hij op een missie om Sandia te helpen bij het oplossen van
verschillende dilemma`s die haar dreigen te veel te worden.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16
Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de
kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in
15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van
veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is
de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek
Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane
dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor meer energie,
een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips)
om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken
een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van
vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd
verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar
Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in
Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien
jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een
klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de
Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze
word op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van
de Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug
naar Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen.
Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit

proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op
gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar
ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz.
Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en
besluit te blijven vechten zonder op te geven. De pers over De
fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een
man die vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van
mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar
onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht
bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
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.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het
ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van
voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer,
wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners
moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk)
ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus
zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de
les houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden.
Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan
ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de
actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn
werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in
gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer
veilig thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar
thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers

zullen deze heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om
een onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde marmot. Dit is
een traktatie.’ Publishers Weekly
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou
er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de
wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we
kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze
perceptie van tijd voor altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren als
we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt?
Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang
aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar.
Zijn manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke
belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel
belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal
‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de
hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.
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.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met
Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met
meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar
als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard
van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert
om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend.
Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat
de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze
begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve

karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om
haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van
gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij
deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd
is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten
van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt
leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens
begeerd is een duistere psychologische thriller met bloedstollende
spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met
een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft
lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende
Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in
hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt
gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden.
Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar
vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude
vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een
aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat
het een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar
broertje verdween...
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in
Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan.
Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je
kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je
voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello
verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De
enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar
renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine
en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester
van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn
geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral
en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van
de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding
een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die
met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren
probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen
geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die

een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een
saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan
Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te
vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino
heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en
geniet!
De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet David Mitchell 2018-10-11
‘Superieur!’ de Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als
boekhouder naar Deshima, zijn enige mogelijkheid om geld te verdienen
zodat hij met Anna kan trouwen. Dit eilandje voor de kust van Japan,
het enige verbindingspunt tussen Japan en de wereld, wordt door de
Nederlanders beheerd. Omdat Jacob corruptie van de VOC moet aantonen
is hij meteen een niet welkome buitenstaander. Maar dan valt hij als
een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en vertrouwen,
liefde en lust, schuld en geloof, koelbloedige moord en wonderlijke
onsterfelijkheid spelen allemaal een rol in deze fantastische roman.
De pers over De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap en
doorleefd, en dat is niet een alledaagse combinatie. Een
bewonderingswaardig boek.’ Trouw ‘Betoverend historisch canvas.’ De
Standaard ‘Eindelijk inzicht in dit curieuze stuk vaderlandse
geschiedenis.’ NRC Handelsblad
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