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Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomen-serie, die zich
afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke boswachter in de hoofdrol heeft De zomer
is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied
De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze
heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft het naar haar zin:
haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen van de leukste jongen
van de klas. Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept
ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het probleem van
Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en zich bezighouden met zaken die
absoluut niet thuishoren in een vredig -natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer
dan één -manier nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke gevonden
in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van haar personages
uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven
geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt
gelezen sta je weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer
dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen
met de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het
dagelijks leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de
polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft
gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op morgen.
Roadtrip Graeme Simsion 2021-06-15 Roadtrip is het langverwachte vervolg op Camino van Graeme
Simsion (Het Rosie Project) en Anne Buist. Drie jaar geleden liepen veertigers Zoë en Martin samen de
Camino. Op zoek naar zichzelf vonden ze elkaar. Toen hield hun relatie geen stand, nu krijgen ze een
tweede kans als ze Zoë’s vriendin Camille vergezellen op weg naar Rome. Camille heeft MS en wil
koste wat kost de lange voettocht volbrengen. De tocht is heel anders dan de vorige. Dit keer geen
vriendelijke dorpsbewoners en lekkere maaltijden. Nee, het is ruig, het plenst in de Alpen en ze logeren
vaak in ongastvrije hotels waar mensen een jachtgeweer in de keuken hebben staan. Voor de
everzwijnen. Gelukkig is er wel altijd wijn. In de voetsporen van talloze pelgrims worden de relaties op
de proef gesteld, maar Camilles ziekteverschijnselen worden heviger. Iedereen is erop gebrand om
Rome te halen. En dan slaat het noodlot toe, maar natuurlijk niet zoals je zou verwachten...

De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen als
redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books, en mijn cliënt is de beruchte sciencefiction
schrijver Derek Hamilton. Hij is naar mijn mening de beste schrijver van mijn generatie. Maar het is niet
allemaal zo geweldig als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver dat hij reageert op mijn emails, sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de telefoon krijg, gedraagt hij zich als een
eikel en hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ... maar hij maakt mijn leven tot een ware hel.
Als ik hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij zijn manuscript nog niet heeft ingeleverd omdat
hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als ruimtevaartingenieur. Deze man heeft een eigen bedrijf
dat raketten en andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek aan de NYU. Natuurlijk heeft hij
geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ... met zo'n werkschema. Maar ik moet hem zo ver krijgen
dat hij dit boek schrijft, omdat ik anders mijn baan zal verliezen. Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik
dat het best aanpak ...
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 geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en
fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
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.
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…
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren,
angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen
zijn géén bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels
beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen. In lucide
dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht
niet van angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie. Buig faaldromen om naar

succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de hand van recente
wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom
meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan
de Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van
het lucide dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar
veel lucide dromen beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan van
Doorn nog dagelijks met de angst voor haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan
deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te treden
door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk gaat over een
bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt.
Als toegift drie korte verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
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.
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 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
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is
daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto
weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze
leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat
Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat
heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers.
Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers
haar verslavende dirty office romance De baas.
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.
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!
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers
een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik
dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De
pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik
brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In
plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.
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!
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste maar
saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen
nog na van de recente ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf
kinderen heeft kunnen krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op
Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar ingedutte

bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte en
gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen
voorzien. De waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van Herman
Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De
echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen.
Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en
haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen
om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op haar flatje.
Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote
begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken.
Onverwacht bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze fenomenale
roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang voelen om
zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman
Brusselmans een toproman geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan
veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over
Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou
willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...)
Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn:
De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het
dan De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak
exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich tot op het bot vernederd
als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder
krijgen! In no-time is ze weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien wat
lastig in een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De charmante, Britse professor
Tom Barlow heeft er veel voor over om in de buurt van zijn onofficiële stiefzoon, Charlie, te blijven.
Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten verlaten. Tenzij hij op een of andere
manier aan een green card kan komen...
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
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik
heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met volle
teugen te genieten van het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en het
wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er van me

wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn vader beloofd. Maar dan
krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd miljoen dollar om zijn dochter
te kopen van de Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar huis heb genomen,
zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen om de wreedste man die ze
ooit had gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.
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!
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
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-07-19
"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest
Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston
stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie uit met mysterieuze
puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet
de politie van Boston zijn meest briljante en meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery
Black. Avery, die nog steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een
rivaliserend district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze wordt
gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor
zijn volgende moord en ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze
wordt genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze
jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en Ramirez uit
elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit
zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks

schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP
DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met
hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een
geliefd nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de Avery
Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce
heeft fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed
zijn beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen
voor hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit
boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina." --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste leesvoer voor een avondje me-time. Zalig.’
Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times
Caro Swanson weet niet zo goed wat ze met haar leven aan moet, behalve dat ze wel eens ‘iets
nieuws’ wil doen. Als ze een advertentie ziet waarin een heer op leeftijd een assistente zoekt voor in
zijn landhuis in de Schotse Hooglanden, twijfelt ze geen moment en schrijft ze een brief. Tot haar
verbazing wordt ze meteen aangenomen, en ze vertrekt naar het prachtige landgoed Glen Liddell.
Eenmaal aangekomen valt Caro als een blok voor het ruige, overweldigende landschap, voor het
onvervalst Schotse -kasteel met het meer ernaast en voor de charmante oude laird van het landgoed.
Ze voelt zich al snel helemaal thuis in haar nieuwe leven, en als ze op een dag een klein meisje
ontmoet dat snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal verloren. Z-eker als ze in de vader van het
kind de man herkent die ze jaren geleden ontmoette op een Grieks eiland en die ze nooit heeft kunnen
vergeten. De pers over de boeken van Katie Fforde ‘Een verrukkelijk boek.’ Sunday Express ‘Echt op
en top romantisch escapisme.’ Daily Mail 'Zalig genieten.’ Woman & Home ‘Warm, briljant en vol
liefde. Opkrullen op de bank en lezen maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de koningin van de eigentijdse
romantiek. Een onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie en moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna
iedereen moet wel van de boeken van Katie Fforde houden.’ Closer
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…
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 binge-materiaal 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
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar, en
samen kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op een

andere manier onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere
gaan mee in het graf. Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke
perspectieven. Bij dit omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of dat van
Georges.
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode
vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een
verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic
Suspense. Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas
Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele
herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij achter
zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn
Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles om dat
aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
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...
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
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.
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?
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.
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 creëerde 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'.
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!
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten
mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet
veel indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij
wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot
driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel
Hunt, af. De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog
nooit een rivale gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt
me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van
de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele
uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.

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
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om zo
zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor me te vechten totdat ik vrij ben. Maar
naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit is mijn thuis
geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil vertrekken ... zelfs niet als
Lucian dood zou zijn.

yamaha-wr400-wr400f-2000-2008-workshopservice-manual

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Downloaded from artige.no on September 30,
2022 by guest

