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Game Anders de la Motte 2012-04-27 ‘Wanna play a game, Henrik Pettersson?’ Henrik ‘HP’
Pettersson, kleincrimineel van beroep vindt een smartphone met dit bericht en voelt zich
uitgedaagd. Al snel wordt hij meegezogen in een gevaarlijk, crimineel spel, waarvan de gevolgen
niet te overzien zijn.
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.
Diamanten tranen Lynn Raye Harris 2011-09-11 De beroemde diamant El Corazon del Diablo
was generaties lang van Marcos Navarres' familie, tot Francesca d'Oro hem kreeg voor haar
achttiende verjaardag. Op geraﬃneerde wijze wist Marcos het juweel weer in zijn bezit te krijgen,
maar nu wil ze het terug om een vriend te helpen. Marcos zal haar de steen met alle liefde geven,
als ze met hem trouwt - opnieuw. En zo ziet Francesca zich gedwongen naar Buenos Aires af te
reizen met de man die zich niet alleen haar diamant heeft toegeëigend, maar ook haar lichaam én
haar hart...
Billie Eilish Adrian Besley 2020-07-01 Lees hét verhaal over Billie Eilish! In deze biograﬁe volg je
Billies reis van zingen in haar slaapkamer tot optredens in uitverkochte arena’s en op festivals
over de hele wereld. Dit boek is hét verhaal achter de hits van ‘Ocean Eyes’ tot ‘Bad Guy’,
geschreven en geproduceerd door haar broer Finneas, en beschrijft wat Billie Eilish tot de meest
buitengewone wereldster en dé popsensatie van nu maakt. De tofste neongroene cover, het
complete verhaal over Billie en meerdere pagina’s met foto’s maken deze biograﬁe compleet.
Billie Eilish is een fenomeen. Ze is winnaar van maar liefst vijf Grammy Awards, werkte samen
met Justin Bieber en Khalid, was headliner op Coachella en Glastonbury, en schreef de soundtrack
van de nieuwe James Bond-ﬁlm. 'Billie raakt mensen van haar leeftijd zoals weinigen dat doen.’
ELLE 'Een ongelooﬂijk muzikale en innemende persoon.' Trouw
Borgia ring Michall White 2009-10-31 Als in een bouwput in Londen een eeuwenoud skelet wordt
opgegraven, komt er onverwacht een vijfhonderd jaar oud complot om de koningin van Engeland
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te vermoorden aan het licht. Een bijzondere ring aan de rechterwijsvinger van het skelet is de
eerste aanwijzing dat er veel meer aan de hand is dan alleen vertraging bij de bouw van een
nieuw ﬂatgebouw. Inspecteur Jack Pendragon wordt met de zaak belast. Hij is net overgeplaatst
uit Oxford naar het politiebureau aan Brick Lane. Dan worden er in de dagen na de vondst van het
skelet twee moorden gepleegd. Pendragon en zijn team moeten gissen naar het motief, maar het
is duidelijk dat de moorden iets met het skelet en de ring te maken hebben. Pendragon zal zijn
jarenlange ervaring moeten inzetten om een moordenaar te stoppen die van zijn zieke obsessie
een dodelijk spel heeft gemaakt.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden
van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen
gehangen aangetroﬀen. Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen
– wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special
Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar
rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar
binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt
haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te
doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel
weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar
kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te
laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog
jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paigeserie is binnenkort beschikbaar.
Tranen van Lucifer James Thompson 2013-04-18 Niet weg te leggen! Thompsons tweede boek
is nog beter dan zijn eerste, een must voor fans van Arnaldur Indriason, Stieg Larsson, Henning
Mankell en Jo Nesb. Booklist (starred review) Inspecteur Kari Vaara krijgt de gevoelige opdracht
om onderzoek te doen naar Arvid Lahtinen, een negentigjarige Finse nationale held die ervan
verdacht wordt oorlogsmisdaden gepleegd te hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is de
enige overlevende van de onlangs ontdekte Stalag 309-eenheid, die mogelijk communisten en
Joden zou hebben geliquideerd in samenwerking met de Gestapo. Tegelijkertijd raakt Vaara
betrokken bij de moordzaak van Iisa Filippov, de promiscue vrouw van een Russische zakenman.
Het heeft er alle schijn van dat haar minnaar de moord in de schoenen geschoven krijgt, terwijl
Filippov zelf duidelijk een hand boven het hoofd gehouden wordt. Het spoor van die hand leidt
Vaara naar de corrupte top van de macht. Al snel komen heden en verleden met elkaar in botsing
op een manier die niemand voor mogelijk had gehouden...
De terugkeer van dokter Laverty Patrick Taylor 2011-01-05 De jonge dokter Barry voelt zich
helemaal thuis in de huisartsenpraktijk van zijn excentrieke mentor dokter OReilly. Totdat de
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onverwachte dood van een patiënt een schaduw over Barrys reputatie werpt. De treurende
weduwe gelooft dat er een verkeerde diagnose is gesteld. Gespannen wacht Barry de resultaten
van het post mortemonderzoek af en peinst zich suf hoe hij het vertrouwen van zijn patiënten kan
terugwinnen. Ondertussen worden er snode plannen gesmeed om de dorpspub af te breken.
Vuurzee Alex Kava 2013-10-29 Een Maggie O'Dell-thriller. Op een koude winternacht gaan in
Washington DC twee oude pakhuizen in vlammen op... Vlak in de buurt wordt een lijk gevonden,
en in een van de pakhuizen blijkt een schedel te liggen. Het onderzoeksteam, onder wie FBI-agent
Maggie ODell, komt al snel tot de conclusie dat de branden zijn aangestoken en de moorden
elders zijn gepleegd. Wanneer er direct daarna weer twee grote branden uitbreken, begint Maggie
te vermoeden dat ze te maken hebben met een psychopaat. Een psychopaat die steeds meer
uitdaging zoekt. Tijdens haar onderzoek naar zowel de moorden als de branden wordt ze
hinderlijk afgeleid door de ambitieuze verslaggever Jeﬀery Cole, die telkens snel ter plaatse is met
zijn camera. Wanneer het nieuws van de branden hem niet de doorbraak verschaft waarop hij al
zolang wacht, besluit hij tot overmaat van ramp twee uitzendingen volledig aan háár te wijden.
Het is haar een raadsel waarom, maar tijd om daarbij stil te staan heeft ze niet. De dader krijgt
namelijk steeds meer haast en is dichterbij dan ze dacht...
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt
ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou
de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten
achter de relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te
laten spreken en alles op het spel te zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat
doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
Het verhaal van Mademoiselle Oiseau Andrea de La Barre de Nanteuil 2017-08-23 Het verhaal van
Mademoiselle Oiseau van Andrea de la Barre de Nanteuil Sprookjesachtig verhaal in Parijs Op de
bovenste verdieping van een mooi oud Parijs’ appartementsgebouw in de Avenue des Temps
Perdus woont Mademoiselle Oiseau – een excentrieke en raadselachtige dame met een grote
passie voor bijzondere kleding, pluimen en parelsnoeren. Haar hele appartement zit vol katten en
vrij vliegende vogels. Isabella is het negenjarige meisje dat in het appartement onder
Mademoiselle Oiseau woont. Ze is zo onopvallend dat ze vrijwel onzichtbaar is. Op een dag drukt
Isabella in de lift per ongeluk op de verkeerde knop. Ze heeft het niet eens door totdat ze haar
sleutel in het slot steekt en Mademoiselle Oiseau de deur opent. Wanneer ze elkaar ontmoeten
ontstaat er een prachtige vriendschap. Ze brengen hun vrije momenten met elkaar door en
verkennen de daktuin van Mademoiselle Oiseau, evenals haar appartement vol mysterieuze
kleedkamers. Na een tijdje groeit Isabella uit tot een veel moediger, zelfverzekerder meisje. • Met
bijzondere illustraties van Lovisa Burﬁtt, die snelle impressionistische lijnen combineert met het
etherische van de inktvlek • Voor alle leeftijden • Om steeds iets nieuws in te lezen 'Het verhaal
van Mademoiselle Oiseau gaat over vriendschap en zelfverzekerdheid, en balanceert op het
randje van wat echt is en wat fantasie is.' – Leesfeest
Hond & liefde Clive D.L. Wynne 2019-12-25 Dierpsycholoog Clive Wynne neemt ons in Hond &
liefde mee in zijn onderzoek naar de liefde van de hond voor zijn baasje, en waar die vandaan
komt in de evolutie van wolf naar huis- en hulphond. Hij vertelt toegankelijk en betrokken over het
gedrag van, maar meer nog over onze relatie met ons favoriete huisdier. Zo laat hij zien dat
honden niet per se bijzonder intelligent zijn, maar hun slimheid danken aan hun toewijding en
hard werken. Hond en liefde is een verhelderend en opvallend populairwetenschappelijk boek
over de relatie tussen mens en hond.
De onzichtbare berg Carolina de Robertis 2012-01-30 Een meeslepende en warmbloedige
roman over drie generaties vrouwen, op zoek naar liefde en authenticiteit. Op nieuwjaarsdag
1901 komen de bewoners van een klein dorp in Uruguay bijeen om een wonder te aanschouwen,
de terugkeer van de verdwenen baby Pajarita. Als jonge vrouw trouwt Pajarita met een Italiaanse
immigrant en samen stichten ze een gezin in Montevideo, een bruisende stad vol ongekende
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mogelijkheden. Het is de stad waar dochter Eva haar dromen najaagt in tango, literatuur en
poëzie, en de stad waar kleindochter Salomé haar leven riskeert voor de extreem linkse
bevrijdingsbeweging Tupamaros. Net als haar moeder en grootmoeder voor haar maakt Salomé
haar eigen keuzes, keuzes waarvoor ze oﬀers moet brengen die de generaties na haar blijvend
zullen beïnvloeden.
Waterfall Lauren Kate 2015-02-25 De Teardrop-serie vertelt het verhaal van de 17-jarige Eureka,
met haar tranen heeft ze de kracht om een wereld weg te spoelen. Het onvoorstelbare is gebeurd:
Eureka’s tranen hebben de aarde overspoeld en Atlantis doen stijgen. Met Atlantis is ook de boze
koning Atlas bovengekomen. Eureka is de enige die hem kan stoppen, maar eerst moet ze leren
vechten. Samen met haar vrienden Cat en Ander begint ze aan een reis door de oceaan op zoek
naar de mysterieuze Solon die weet hoe ze Atlas kunnen verslaan. De tijd dringt. Zal hun
belangrijke missie slagen?
Nacht in Noorwegen Derek Miller 2013-03-14 Vijf sterren in de VN Thrillergids ***** Sheldon
Horowitz tweeëntachtig jaar, ongeduldig en onredelijk voelt zich nog altijd schuldig over de dood
van zijn zoon in Vietnam. Nu is hij net weduwnaar, en wordt hij achtervolgd door geesten uit zijn
verleden. Tijdens een verblijf bij zijn familie in Noorwegen is Sheldon getuige van de moord op
een vrouw en redt hij haar zoontje. Hij is vastberaden het jongetje te beschermen tegen de
moordenaar en diens Balkanbende en samen slaan ze op de vlucht. Voor de Noorse politie is
Sheldon gewoon een verwarde oude man. Maar in zijn hoofd is Sheldon helder. Door een
combinatie van handigheid en durf weet Sheldon iedereen een stap voor te blijven in een hem
onbekende omgeving. Maar wat hij niet doorheeft is dat de politie en ook de gangsters weten
waar hij naar op weg is. Derek B. Miller is geboren in Boston en woonde in Israël, Engeland,
Hongarije en Zwitserland. Nu woont hij met zijn gezin in Noorwegen. `Een briljante, serieuze
literaire thriller, scandi-noir, maar met een twist. The Times `Derek B. Millers mooie eerste roman
is op het eerste gezicht een Scandinavische thriller, maar laat zich ook vergelijken met de meer
literaire creaties van Saul Bellow en Philip Roth. Donny is, als eigenwijze, grofgebekte, wrokkige
Jood, eigenlijk een Bellow-held die in een Noorse pageturner verzeild is geraakt. Een opmerkelijk
zelfverzekerd debuut dat zowel een rijke psychologische studie is als een politieke parabel over
de Amerikaanse neiging zich met het buitenland te bemoeien, en een ontroerend verhaal over de
laatste kans van een oude man om met zijn verleden in het reine te komen. The Sunday Times
`Een schitterende roman: bedachtzaam, complex, ontroerend en heel erg grappig. Sydney
Morning Herald `Millers aangrijpende debuut is een ongewone, hybride roman, deels politie
thriller, deels sociaal-politieke verhandeling en deels existentiële beschouwing. Kirkus
Geheime oase Paul Sussman 2009-10-31 Georgië, 1988. Bij een pas ontmantelde kerncentrale
stijgt een vliegtuig op, met Soedan als eindbestemming. Maar onderweg verschuift de lading. Het
vliegtuig raakt uit koers en verdwijnt ergens boven Egypte. Twintig jaar later stuit een groep
bedoeïenen in de Sahara op het uitgedroogde lijk van de piloot. Bij het lichaam vinden ze een
kompas, een fototoestel en een notitieboekje, volgekrabbeld met onleesbare aantekeningen. Niet
veel later landt dr. Freya Hannan op het vliegveld van Luxor. Ze is gekomen voor de begrafenis
van haar zus Alex, die de afgelopen vijftien jaren door het Midden-Oosten heeft gezworven. Voor
Freya is dit het begin van een zoektocht naar de waarheid achter de dood van haar zus en een
van de grootste archeologische raadsels uit de geschiedenis: de geheime oase van Zerzure en het
levensgevaarlijke geheim dat er verborgen ligt.
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
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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
Pax Romana Adrian Goldsworthy 2017-04-19 In zijn nieuwe epos ‘Pax Romana’ laat topauteur
Adrian Goldsworthy zien hoe Rome de vrede handhaafde. De Pax Romana is vermaard vanwege
een opzienbarend lange periode van vrede en stabiliteit. Maar deze vrede was afgedwongen door
oorlog en betekende de facto complete overheersing. De Romeinen waren agressief en
meedogenloos en de handhaving van deze vrede kostte miljoenen doden en betekende voor
velen slavernij. Maar delen van het rijk waren door de Pax Romana generaties lang verstoken van
oorlogen. Goldsworthy beschrijft in dit meeslepende en rijk geïllustreerde boek, dat leest als een
roman, hoe de Romeinen dit voor elkaar kregen. Hoe ze kleine opstanden neersloegen voor die
konden ontaarden in een echte revolutie; hoe ze de overwonnenen het gevoel gaven dat ze
onderdeel van het rijk waren; dat Rome welvaart en voorspoed betekende zodat het verzet
relatief snel wegebde. Collaboratie en zelfs enthousiaste aansluiting was schering en inslag en
door de sluwheid van de legioenen, diplomaten en prefecten werd de Pax Romana overal
ingevoerd. Adrian Goldsworthy (1969) studeerde aan St. John’s College in Oxford, en
specialiseerde zich in Romeinse geschiedenis. Hij gebruikte zijn dissertatie over het Romeinse
leger in oorlog als basis voor zijn eerste boek. Hij schreef onder meer ‘Augustus’ en ‘De val van
Rome’.
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
Tot in eeuwigheid Åke Edwardson 2010-02-04 Hoofdinspecteur Winter neemt zich voor om een
jaar vrij te nemen. Maar voordat hij daar zelfs maar aan kan denken, moet hij enkele
afschuwelijke moorden oplossen. Een seriemoordenaar blijkt het op jonge vrouwen voorzien te
hebben in een park in Göteborg. Åke Edwardson beschrijft het op de voor hem kenmerkende
wijze: zakelijk, onderbouwd, nuchter, afstandelijk en glashelder. Desondanks ' of juist daardoor ' is
zijn verhaal doordrenkt van een wurgende spanning. De nieuwe moordzaak van hoofdinspecteur
Winter wordt een virus waarvoor gelukkig geen medicijn voorhanden is.
Het Shiatsuboek / druk 2 Paul Lundberg 2007-04 Aan de hand van vele foto's en tekeningen wordt
deze Oosterse therapiemethode verduidelijkt.
I think I love you Allison Pearson 2011-12-09 Allison Pearson, de auteur die de mum-lit uitvond,
met nieuw meeslepend boek over de eerste grote liefde van jonge meisjes Vlak na haar moeders
begrafenis vindt Petra in een kast een roze envelop. Er zit een brief uit 1974 in waarin staat dat zij
de winnaar is van de Ultimate David Cassidy Quiz. De prijs: een ontmoeting met haar idool in Los
Angeles. Haar moeder had de brief destijds verstopt terwijl zij nota bene alles in het werk had
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gesteld om de quiz te winnen; álle berichten die Cassidy had geschreven voor het fanclubblad had
ze uit haar hoofd geleerd. Wat ze niet wist was dat al die leuke brieven niet door haar held
werden geschreven maar door William Finn, een pas afgestudeerde jongen in geldnood. Petra
besluit na al die jaren haar prijs alsnog te claimen en de voormalige uitgeverij van het fanclubblad
ziet er wel een mooie nostalgie pr-mogelijkheid in. William Finn, Cassidys ghostwriter is
ondertussen directeur van de uitgeverij. Hij zal Petra vergezellen naar Amerika. Petra gelooft dat
ze eindelijk de man van wie ze al die jaren hield, zal ontmoeten. En dat is ook zo, maar zal ze hem
herkennen? Allison Pearson (1960) studeerde Engelse letterkunde in Cambridge. Ze schreef voor
diverse landelijke kranten en heeft een column in de Daily Telegraph. In 2002 debuteerde ze met
de bestseller Hoe krijgt ze het voor elkaar?
Laat me niet los Louise Doughty 2013-11-07 Yvonne Carmichael heeft altijd hard gewerkt voor het
leven dat ze nu leidt: ze is een succesvolle geneticus, ze heeft een mooi huis en een goede relatie
met haar echtgenoot en twee kinderen. Tot ze op een dag een onbekende, intrigerende man
tegenkomt en een gepassioneerde aﬀaire met hem begint, een impulsieve beslissing waarmee ze
haar leven en alles wat ze belangrijk vindt op het spel zet. Aanvankelijk denkt Yvonne dat ze de
aﬀaire en haar dagelijks leven gescheiden kan houden, maar wat begint met zorgvuldig geplande
ontmoetingen, mondt uit in steeds roekelozer gedrag en uiteindelijk in een onomkeerbare daad
van geweld. Laat me niet los is enerzijds een psychologische thriller die de lezer vanaf de eerste
pagina in zijn greep houdt, anderzijds is het een heldere observatie van morele dilemmaâ s en de
keuzes die we allemaal moeten maken.
Het metabolisme dieet Haylie Pomroy 2013-09-20 Heb jij ook het gevoel dat je dik wordt door
alleen maar naar eten te kijken? Lees dit boek en laat het eten voor jou werken! Want in dit boek
leer je hoe je veel kunt eten en toch afvallen. Voedsel is niet je vijand, maar je bondgenoot in de
strijd tegen de kilos. Juist door te eten kun je je metabolisme aanwakkeren en zo vet verbranden.
Hoe doe je dat? Niet door calorieën of grammen vet en suikers te tellen, maar door de
verschillende voedingsgroepen af te wisselen: Fase 1 (maandag-dinsdag): veel koolhydraten en
fruit Fase 2 (woensdag-donderdag): veel eiwitten en groenten Fase 3 (vrijdag-zaterdag-zondag):
alles van de vorige fasen, aangevuld met gezonde vetten en oliën Doordat er geen gewenning
optreedt in je metabolisme, zal het sneller werken en meer verbranden. Je verliest zo gewicht,
maar ook daalt je slechte cholesterol en stabiliseert je bloedsuikerwaarde. Je krijgt meer energie,
slaapt beter en ervaart minder stress. En dat allemaal dankzij eten! Dit is misschien niet je eerste
dieet, maar het wordt wel je laatste! HAYLIE POMROY heeft vier afslankcentra in de Verenigde
Staten. Als afgestudeerd dierenarts was ze vooral gespecialiseerd in de voorbereiding van
renpaarden voor belangrijke wedstrijden. Daarbij raakte ze zo geïntrigeerd door de werking van
voedings stoﬀen en het metabolisme dat ze haar kennis begon toe te passen op het
voedingspatroon van mensen.
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.
Het jachtseizoen Mason Cross 2015-10-22 Het jachtseizoen is het eerste deel van de
bloedspannende Carter Blake-serie van Mason Cross. Lee Child, bekend van de Jack Reacherserie, noemt het ‘mijn soort boek’: spanning, avontuur, corruptie, complotten en een vleugje
romantiek. Het jachtseizoen is geopend: een ontsnapte, ter dood veroordeelde seriemoordenaar
trekt een spoor van dood en verderf door de VS en een onconventionele FBI-huurling is de enige
die hem nog kan stoppen. Hij krijgt daarbij hulp van een ambitieuze FBI-agente die worstelt om
haar bestaan als alleenstaande moeder en carrièrevrouw met elkaar te verenigen. Samen leggen
ze een web van leugens en corruptie bloot dat het hele land op zijn grondvesten kan doen
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schudden. ‘Mason Cross legt een scherpe felheid in deze debuutthriller die leidt tot de komst van
een van de interessantste helden uit de afgelopen jaren... Snel en krachtig verteld door een
schrijver die een natuurlijke aanleg voor thrillers lijkt te hebben: het is niet te missen.’ Daily Mail
‘Bloedstollend. Mason Cross combineert behendig een door adrenaline gedreven plot met een van
de beste nieuwe seriepersonages sinds Jack Reacher. Bereid je voor om de hele nacht te lezen.’
Lisa Gardner
Emma's baby Abbie Taylor 2011-01-15 Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar
dertien maanden oude zoontje Ritchie in Londen. Op een regenachtige zondagavond reist Emma
met de ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de trein heeft getild, draait ze zich om
naar haar boodschappen. Plotseling sluiten de deuren. Emma rent schreeuwend langs het perron
maar niemand reageert op haar hulpgeroep. In de trein lijkt een vrouw 'volgende halte' te roepen.
Tegen de tijd dat Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de vrouw met Ritchie op schoot. Alles
lijkt weer in orde. Tot de vrouw voorstelt een kopje koﬃe te gaan drinken om vervolgens
spoorloos te verdwijnen met Ritchie in haar armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft
haar niet. Hoe kan zij hun aan het verstand brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
Minimalisme Joshua Fields Millburn 2018-01-18 Minimalisme is een inspirerend boek dat helpt
om je te bevrijden van ballast, en ruimte te maken in je leven voor wat echt belangrijk is – want
ons geluksgevoel wordt door andere dingen bepaald dan de economie. De prestatie- en
consumptiemaatschappij dwingt ons voortdurend tot meer: meer hersenloze consumptie, meer
informatie, meer social media, en dat alles in de jacht op een gelukkiger leven. Maar je zult nooit
genoeg hebben van dingen die je niet echt nodig hebt, want dat leidt alleen maar tot schulden,
depressies en ontevredenheid. Er is meer in het leven dan rekeningen en geld en werk.
Jeugdvrienden Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus waren nog jong, hadden goedbetaald
werk en leefden een ‘rijk’ leven. Totdat ze merkten dat ze niet gelukkig waren en hun beider
relaties stuk liepen. Ze ontdekten minimalisme, waardoor ze in staat waren hun bloedeloze baan
op te zeggen, de meeste van hun bezittingen van de hand te doen en zich te richten op wat echt
belangrijk is, zoals gezondheid, passie en persoonlijke groei – een betekenisvol leven.
Verwarring en verleiding Cathy Williams 2011-11-14 Wie trouwt er nu liever met een tuinman
dan met een miljonair? Amy hoopte, tijdens een feest in zijn buitenverblijf, indruk te maken op
haar steenrijke baas. In plaats daarvan valt ze als een blok voor de tuinman, die haar helpt als ze
verdwaalt op het landgoed. Al na één vurige kus weet ze dat ze liever in een tuinhuisje wil wonen
dan in een landhuis vol glamour en glitter. Maar dan ontdekt ze wie 'tuinman Rafael' werkelijk is,
en beseft ze dat ze door hem is bedrogen. Woedend keert ze zich van hem af. Rafael is echter
niet van plan haar zomaar te laten gaan...
Voor altijd de baas Sandra Marton 2011-11-08 Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd,
precies, stipt en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze
zulke mooie benen heeft, tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens mee
uit wil nemen. Wát? Nooit van Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn mooie onschuldige
Emily, dan is hij het zelf. Hoewel Emily zich gevleid voelt door Jakes onverwachte aandacht, is ze
erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel en nonchalant hij zijn aﬀaires in de regel beëindigt.
En waarom zou het bij haar anders gaan?
Een soort van liefde Alicja Gescinska 2016-02-04 Na de dood van haar vader, een
gerenommeerde professor Duitse cultuurgeschiedenis, staat Elisabeth voor de taak zijn huis leeg
te maken. Doordat ze nooit goed met haar vader op kon schieten, lijkt deze opdracht aanvankelijk
niet erg zwaar. Maar wanneer Elisabeth een brief ontvangt, geadresseerd aan haar vader, openen
zich kamers van het verleden waarvan ze niets wist. Elisabeth en Anna, twee vrouwen die elkaar
nooit hebben gekend, blijken elkaars leven in een deﬁnitieve plooi gelegd te hebben. Het is te laat
om dat te veranderen, maar misschien is het nog niet te laat om het te begrijpen. Een soort van
liefde vertelt het verhaal van vele soorten liefde: van een moeilijke liefde tussen vader en
dochter, en van een onverhoedse liefde tussen een oudere professor en een jonge studente.
Lichamelijk, geestelijk, hartstochtelijk of ingehouden, steeds is de liefde ongrijpbaar en
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ambivalent.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere
leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody
vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze
bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire
Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om
het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft
een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een
seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en
heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer
geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de
verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en
geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele ﬁlosoﬁe op de kop
zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard
verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over
goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode
Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen
haar leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de
nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder
wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een mysterieuze onlinegame
en een virtuele wereld die wordt beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar drie
zonnen. Maar is die wereld alleen maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de wetenschappers, tot een
samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid onder ogen moet zien.
Het drielichamenprobleem is het eerste, adembenemende deel van een trilogie over ruimte en
tijd, en over het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen
exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste scienceﬁctionschrijver
van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo
Award, de belangrijkste internationale prijs voor een scienceﬁctionroman. De trilogie wordt voor
Netﬂix verﬁlmd door David Benioﬀ en D.B. Weiss, de makers van de hitserie Game of Thrones.
Over Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse
problemen met het Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek.
Een unieke combinatie van wetenschappelijke en ﬁlosoﬁsche speculatie, politiek en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse en de Chinese
geschiedenis zich verplaatsen naar een droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en
natuurkundigen zich bezighouden met wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse
invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
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.’
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Libelle
Eeuwig avontuur Nora Roberts 2020-10-27 Zodra Jacob Hornblower ontdekt wat er met zijn
verdwenen broer is gebeurd, reist hij naar het verleden om hem bij zinnen te brengen en terug te
halen. Maar bij Calebs berghut stuit hij op Libby’s mooie, temperamentvolle zusje, Sunny - die
blijkbaar niet weet dat Caleb en hij uit de toekomst komen. En die totaal niet van hem onder de
indruk lijkt te zijn... Dit verhaal is eerder verschenen
Buzz Anders de la Motte 2013-02-01 HP heeft bijna alles waar hij ooit van droomde: vrijheid, geld
en minimale verantwoordelijkheid. En dan ontmoet hij ook nog eens de knappe Anna. Maar achter
Anna’s koele verschijning schuilt meer dan hij had kunnen vermoeden. Voor hij het weet
balanceert HP op de scheidslijn tussen echt en nep en ontdekt hij dat sommige mensen in geen
enkele realiteit te vertrouwen zijn ...
Sterrenstof Priscille Sibley 2013-05-27 Elle McClure en haar man Matt Beaulieu hebben alles
behalve de al zo lang gewenste baby. Dan slaat het noodlot toe. Elle krijgt een ernstig ongeluk en
blijkt hersendood te zijn. Matt neemt de onmogelijke beslissing om haar vredig laten sterven.
Maar op het laatste moment verandert alles: Elle blijkt zwanger te zijn. Matt voelt dat Elle dit kind
een kans zou willen geven, maar hij blijkt een wel heel onverwacht obstakel te moeten
overwinnen: Elles eigen wilsverklaring. Priscille Sibley werkt als verpleegkundige op de afdeling
neonatologie. Ze woont met haar gezin in New Jersey. Sterrenstof is haar debuutroman. `Een
prachtige, moedige roman waarin een familie voor een onmogelijke beslissing wordt gesteld.
Randy Susan Meyers, auteur van Vleugellam en Het papieren kind `Sterrenstof is een aangrijpend
verhaal dat je recht in het hart raakt en je dwingt om je af te vragen: Wat zou ik willen, wat zou ik
doen? New York Journal of Books `Een liefdesgeschiedenis met zoveel hoop en vertwijfeling lees je
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nooit van je leven meer. Het is een boek dat je aan het denken zet over dingen die anders nooit in
je op waren gekomen. Goodreads.com
De hemel is een plek op aarde Åke Edwardson 2010-02-01 De hemel is een plek op aarde is de
vijfde thriller van Åke Edwardson met hoofdinspecteur Erik Winter in de hoofdrol. Met deze thriller
won hij voor de tweede keer de prijs voor de beste Zweedse thriller. Eerder won hij deze prijs voor
Dans met een engel. Erik Winter, net terug van ouderschapsverlof, wordt al gauw weer helemaal
opgeslokt door zijn werk. Vier studenten zijn 's nachts in elkaar geslagen en bijna vermoord. Geen
van hen heeft de dader gezien. Rond diezelfde tijd vertelt een kleuter te zijn meegenomen door
een 'oom'. Niemand gelooft het kind, totdat een leeftijdgenootje zwaargewond wordt gevonden,
na een autoritje met zo'n 'oom'. Sporen ontbreken, terwijl de gruweldaden zich opstapelen. Maar
gaandeweg ziet Winter enig licht in de schijnbare chaos.
De dieren van Lockwood Manor Jane Healey 2020-09-24 Geheimen en gekte in een mysterieus
Engels landhuis Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt de dertigjarige Hetty
Cartwright de opdracht om alle opgezette dieren van een natuurhistorisch museum in Londen te
evacueren naar Lockwood Manor. Het oude vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als
bewaarplaats voor de waardevolle collectie. De driftbuien van Lord Lockwood en een plaag van
muizen en ratten bezorgen Hetty slapeloze nachten. Maar als de dieren op onverklaarbare wijze
verplaatst worden, of zelfs compleet verdwijnen, begint Hetty helemaal onrustig te worden. Ze
heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door de donkere gangen achtervolgt. Lucy, de dochter
van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te zijn tot alle geheimen van Lockwood Manor. Ze heeft last
van ernstige paniekaanvallen en woont, na de dood van haar moeder, al jaren afgezonderd in het
oude landhuis.
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