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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.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
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?
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...
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 verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn
halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een
grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit
om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de
geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale
manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon
Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na
de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu
JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm
zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet
kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige
dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut
een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten
waar en met wie je bent.’ Libelle
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle
vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten.
Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die
veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid,
depressie, gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen boven
de 40 zijn het resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en worden

niet goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege
het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten,
juist omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft
echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek
zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met
dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit de
praktijk.
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!
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 OudMaar-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.
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
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.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie 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 VRTjournalist 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?
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
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 twintigsteeeuwse 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
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 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?
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
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is
daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige
serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een
tovertest voor de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis
met krakende trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen
gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil,
Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar ook nog eens
knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater
van de commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De

Heksenkeet, om de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft
namelijk gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met hun toverkunsten... De
volgende ochtend begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het
spel: als de opdrachten mislukken, mogen de heksen niet langer in De
Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier
Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen?
Femke Dekker & Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.)
weten als geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele
educatieve kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is
hun eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld
laten ze kinderen de magie van het lezen ontdekken.
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!
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.
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
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.
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.
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!
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...
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?
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van
zestien nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen.
Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar
heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel
een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
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...
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1
Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen
kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en
verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de
familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk
leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit
meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich
staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid.
Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael
meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog
steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De
pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
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.
Suzuki RF600R Service Manual Suzuki Jidōsha Kōgyō Kabushiki Kaisha 1992 The
manual contains procedures for the inspection/service and overhaul of the
main components of the RF600F. The supplementary manual describes service
data, service specifications,and servicing procedures which differ from
those of the RF600RR('94 model).
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.
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.
Consumers Index to Product Evaluations and Information Sources 1996
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt,
reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse
kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry,
nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder
nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een
eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland
en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in
1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat
de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks
gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn...
Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op
het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder
het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet
meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ *****
Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede
psychologische thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’
***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen.
Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 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.
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
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 excriend 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 exvriend 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.
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.
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van
een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi
voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin
Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en
niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en
meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder
Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er
ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr
'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb
durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
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