Znen Scooter Repair Manual
If you ally craving such a referred Znen Scooter Repair Manual books that
will find the money for you worth, get the completely best seller from us
currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots
of novels, tale, jokes, and more fictions collections are plus launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections Znen Scooter
Repair Manual that we will no question offer. It is not approximately the
costs. Its practically what you habit currently. This Znen Scooter Repair
Manual, as one of the most involved sellers here will extremely be in the
midst of the best options to review.

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?
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.
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...
Vaarwel Merodia Cynthia Mc Leod 1994-01-01 Het wedervaren van de slavin Afi
en haar nakomelingen tegen de achtergrond van de afschaffing van de
slavernij in 1863 in Suriname.
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
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…
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!
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca
Yarros is het emotionele vierde deel van haar populaire Flight & Gloryserie. 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de serie
'Flight & Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel,
'Onverminderd'. Josh en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand,
verdriet, het zware militaire leven. Dat alles heeft Ember nooit echt
gewild, want nadat haar vader is omgekomen in Afghanistan heeft zich een
angst in haar genesteld die er met geen stok valt uit te slaan. Het laatste
wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan vertrekken, en dat is precies
wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als vrouw van een
militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig invoelend.
Eerder verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd', 'Onbereikbaar'
en 'Onverwacht'.
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...
Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum 1910
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen,
intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en
alle leeftijden aanspreken. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle
liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie Reviews. Deze bundel bevat de
eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een
epische, 17-delige fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies.
Je krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand. Een geweldige
introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT
VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal
rondom een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje aan de rand
van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier kinderen, de
minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt dat hij
anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden,
zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te beschermen
tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn. Wanneer hij

door zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor de
Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten:
hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te
bereiken en serieus genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof heeft haar
eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad.
Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude
Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt,
wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en
hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan
te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet
begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming. Tegen
alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de koning.
Terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen
heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van
de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een moeder die hij
nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het
land van de Draken. Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan
worden die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn training afronden. Maar die
wordt plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in Koninklijke
samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem en het gehele koninkrijk ten
onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal
van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges
en politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog,
ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt
naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek bevat 82.000 woorden.
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.
De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige reden dat ik nog leef, is omdat
de baby in me groeit. Mijn baby heeft mijn leven gered. Nu ben ik een
gevangene in het bolwerk van Cato. Hij is kwaad op me. Elke keer dat hij
naar me kijkt, is hij woest. Hij weigert met me te slapen, omdat ik nu de
vijand ben. Maar ik mis hem ... en hij mist mij. Ik sliep alleen met Cato om
mijn vader te redden, maar nu betekent hij iets voor mij. Ik geef om hem en
ik weet dat hij om mij geeft. Kan ik zijn vergeving verdienen? Kan ik zijn
vertrouwen verdienen? Maar zelfs als me dat lukt, zal hij me dan toch
neerschieten?
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.
Een alledaags verhaal over een allesomvattende liefde Jessica Thompson
2012-02-13 Dit liefdesverhaal begint zoals er elke dag, overal ter wereld
liefdesverhalen beginnen. Een jongen ontmoet een meisje en het meisje valt
als een blok voor de jongen in kwestie. Tot zover gaat alles goed. Maar
nadat Sienna en Nick elkaar ontmoeten zijn er geen zenuwen voor hun eerste
afspraakje, geen bloemen en bonbons. Sterker nog: er is niet eens sprake van
een eerste dronken zoen. In plaats daarvan worden ze beste vrienden. Sienna
is jong, mooi en kwetsbaar. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de hele
wereld en houdt haar geheimen angstvallig verborgen. Nick is grappig, sterk
en is er altijd voor Sienna als ze hem nodig heeft. Samen zijn ze perfect.
Zonder elkaar zijn ze nergens. Als je beste vriend zo ontzettend belangrijk
voor je is, hoe breng je jezelf er dan toe om te vertellen wat je eigenlijk
voor hem voelt?
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.
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
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!
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
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?
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.
Hoe de doden spreken Val McDermid 2021-05-25 In Hoe de doden spreken
vervolgt McDermid de internationaal geprezen thrillerserie over Tony Hill en
Carol Jordan. Als er op het landgoed van een oud klooster een lichaam wordt
aangetroffen, blijkt al snel dat iemand die grond als zijn persoonlijke
begraafplaats heeft gebruikt. Het klooster staat al jaren leeg, en sommige
van de lijken zijn vele jaren oud – zou dit het werk kunnen zijn van
meerdere, onafhankelijke moordenaars? Het onderzoek levert meer vragen dan
antwoorden op. Sinds het desastreuze verloop van hun laatste zaak, moeten
Tony Hill en Carol Jordan vanaf de zijkant toekijken. Beiden worstelen ze
met hun eigen problemen. Ondertussen wacht iemand die er een gruwelijke
modus operandi op na houdt rustig op een kans om toe te slaan...
Een Eed Van Broeders (Boek #14 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-04-19
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes:
samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties,
compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal je urenlang boeien,
en is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de permanente collectie
van alle liefhebbers van fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
In EEN EED VAN BROEDERS komen Thorgrin en zijn broeders uit het land van de
doden, meer gedreven dan ooit om Guwayne te vinden. Ze vervolgen hun reis
over een vijandige zee en komen op plaatsen die hun wildste dromen te boven
gaan. Terwijl ze steeds dichter bij Guwayne komen, worden ze geconfronteerd
met obstakels die hen op de proef zullen stellen en hen zullen dwingen al
hun training te benutten en als broeders de strijd aan te gaan. Darius komt
in opstand tegen het Rijk en weet een leger te bijeen te krijgen terwijl hij
het ene slavendorp na het anderen bevrijd. Terwijl hij het moet opnemen
tegen versterkte steden, tegen een leger dat duizend keer zo groot is als
het zijne, roept hij al zijn instinct en moed op, vastberaden om te
overleven, vastberaden om te winnen en om naar vrijheid te streven, zelfs
als hij daarvoor zijn leven op het spel moet zetten. Gwendolyn, die geen
andere keus heeft, leidt haar mensen door de Grote Woestijn, dieper het Rijk

in dan iemand ooit is gegaan, op een zoektocht naar de legendarische Tweede
Ring—de laatste hoop voor haar mensen, en de laatste hoop voor Darius. Maar
onderweg zal ze afschuwelijke monsters en verschrikkelijke gebieden
tegenkomen, en komt er een opstand onder haar eigen mensen die zelfs zij
misschien niet zal kunnen stoppen. Erec en Alistair zeilen naar het Rijk om
hun mensen te redden. Onderweg stoppen ze bij verborgen eilanden,
vastberaden om een leger bij elkaar te krijgen—zelfs als het betekent dat ze
moeten onderhandelen met huurlingen met een dubieuze reputatie. Godfrey zit
diep in Volusia en diep in de problemen wanneer zijn plan van kwaad tot
erger gaat. Hij wordt gevangen genomen en voorbereid op zijn executie, en
zelfs hij ziet geen uitweg meer. Volusia vormt een alliantie met de meest
duistere tovenaar, en terwijl ze hoger op de ladder klimt overwint ze
iedereen die haar in de weg staat. Machtiger dan ooit tevoren brengt ze de
strijd naar de treden van de Hoofdstad van het Rijk—tot ze recht tegenover
het hele leger van het Rijk staat, een leger dat zelfs dat van haar in het
niet doet vallen. Het toneel wordt vrijgemaakt voor een epische strijd. Zal
Thorgrin Guwayne vinden? Zullen Gwendolyn en haar mensen overleven? Zal
Godfrey kunnen ontsnappen? Zullen Erec en Alistair het Rijk bereiken? Zal
Volusia de volgende Keizerin worden? Zal Darius zijn mensen naar de
overwinning leiden? EEN EED VAN BROEDERS is een episch verhaal van vrienden
en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie
en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. “Een levendige
fantasy waarbij elementen van mysterie en intrige in de verhaallijn zijn
verweven… Voor wie op zoek is naar stevige fantasy avonturen bieden de
protagonisten en de actie een krachtige serie ontmoetingen die de focus
leggen op Thors evolutie van een dromerig kind naar een jong volwassene die
geconfronteerd wordt met onmogelijke overlevingskansen… Slechts het begin
van wat een epische tienerserie beloofd te worden.” Midwest Book Review (D.
Donovan, eBook Reviewer)
Spinnenbotten Kathy Reichs 2011-10-07 Temperance Brennan wordt ingeroepen
bij het onderzoek naar een verdrinking. Het lijkt erop dat het slachtoffer
om het leven is gekomen bij een bizar seksspel. Het lichaam wordt
geïdentificeerd als een man die al in 1968 in Vietnam is gestorven. Tempe
laat het graf van de soldaat openen en neemt de beenderen mee naar Hawaï om
ze te analyseren. Terwijl ze daar is wordt er nog een lichaam gevonden, dat
het identiteitsplaatje bij zich draagt van de eerste dode. Nu zijn er dus
twee ongeïdentificeerde lichamen, die iets met elkaar te maken lijken te
hebben. Als er nog meer lijken opduiken, roept Tempe de hulp in van dochter
Katy en vriendin Lily. Die laatste brengt ook Tempes voormalige geliefde
Ryan mee. Maar of dat nou zo n goed idee is...
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
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
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel
op Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen. Een
seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington
Poe. Detective Washington Poe krijgt een moeilijke zaak toegewezen in M.W.
Cravens Brandoffer – de zenuwslopende prequel op Zwarte Zomer. In het
Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen levend te verbranden
in de prehistorische steencirkels. Hij laat geen sporen na en de politie
heeft geen enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de verkoolde
overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat gekerfd: Washington
Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective, gekoppeld aan
een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen
ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het
aantal slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend
verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’
Matt Hilton
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
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.
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…
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.
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?
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.
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.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen Zou je de liefde van je leven kunnen opgeven
om het kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de
andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de
volgende wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de
dag dat ik verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy
verborgen te houden en me gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven.
Maar dan ontmoet ik Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of een
feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door
duisternis. Als haar verleden aan het licht komt, zo ook de vreselijke

waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit stoppen met
proberen.
Cesar, de leider van het roedel Cesar Millan 2011-10-11 In Cesar, de leider
van het roedel gaat Cesar Millan verder in op de vaardigheden en inzichten
die elke hondenbezitter nodig heeft om een echte ¿pack leader¿ te worden.
Cesar geeft aan hoe belangrijk het is om kalme en zelfbewuste energie uit te
stralen, dat vormt de basis van zijn methode. Hij laat zien hoe je die
energie optimaal inzet en hoe dat niet alleen bij honden maar ook bij mensen
werkt. In dit boek beantwoordt Cesar talloze vragen uit zijn praktijk en
geeft een schat aan praktische tips. Met succesverhalen van Cesars cliënten,
kijkers en fans, waaronder de familie Grogan, die bekend werd door het boek
en de film Marley & Me. www.cesarsway.com www.youtube.com/user/cesarmillan
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...
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
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...
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?
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