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perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen

geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een

met een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht dat Scott tegen haar zou liegen, maar nu haar

vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte

moeder een detective opdracht heeft gegeven in het verleden van haar vriendje te graven, lijkt het erop dat

moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende

hij haar niet de hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een telefoongesprek duidelijk

thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel voor de ex-prinses. In een vlaag

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College. Als

van verdriet en woede loopt ze van huis weg om vanuit Houston terug naar het veilige Nederland te vliegen.

ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met

Daar ontmoet ze bij toeval advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets anders zegt, schreeuwt Sams hart

frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair is

heel duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan Alex haar daar misschien bij helpen..? Soms is er licht aan het eind

dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is

van de tunnel.

veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het

flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd

antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820.

zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou

Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie

echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat

Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste

hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie

rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets

van den Ham.

ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan

Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een

met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar

werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk –

kinderen.

met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet

Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis met de ongelooflijk grappige

zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op

en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek

het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie:

naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor

‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de

bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste

Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn

vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar

gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman

lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken,

Evart van Dieren Jaap Bos 2008 This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable

acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is

figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused quite a

en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een

stir in his days. The author recounts the life and times of Van Dieren in the form of a series of narratives

jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review

about the fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters deal with his life,

‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ -

work, personal style, friendships and enmities, his discussions with psychoanalysts, socialists, scientists and

Julie Powell auteur van Julie & Julia

above all of his tragic-comical failures. Unique source material is used to reconstruct this picture, such as the

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke

correspondence between Van Dieren and a large number of well-known Dutchmen, including novelist Van

opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma,

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

and many others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the life of this observer

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

which made him one of the most successful failures in Dutch history.

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten

door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.

'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven

Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische

aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy

relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te

seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie

versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in

hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door

training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de

criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor Malkov.

vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,

Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen

geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij

en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet

Nederland

samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie

Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen

waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook

stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op

meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze

een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar

action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld

later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken

Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van het zwaard De

de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en

weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de

belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem

hemel

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.

doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een

De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en

snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar.

macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er

De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk motief. Kit

is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen

Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de

zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
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Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

mislukken.

verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de

maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om

eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens

echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden!

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet

'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor

Vind je droom Nora Roberts 2018-05-22 In Templeton House in Californië groeien drie meisjes op. Kate,

zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

Laura en Margo voelen zich zusjes, maar de naam Templeton betekent voor elk van hen iets anders. Als

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze

jonge vrouwen gaan ze elk hun eigen weg en komen ze erachter dat je soms moet vechten voor je plekje in

gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert,

de wereld... Laura's droom van lang en gelukkig met man en kinderen spat uiteen als haar echtgenoot

gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

aangeeft te willen scheiden. De harde werkelijkheid maakt haar bijna kapot, maar misschien is het tijd dat ze

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

iets totaal nieuws probeert? Iets ondeugends en vrijblijvends... met de super aantrekkelijke Michael Fury,

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York

bijvoorbeeld.

worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen.

Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren verzameld door H.W. Tydeman en N.G. van

Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en

Kampen. Stuk 1-10 Mnemosyne 1817

er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek

over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een

in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met meer dan

voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een

100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel

seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze

aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de

kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar

plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te

dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen

boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest

en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een

briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van

ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en

haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als

haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor

ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze

haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je

zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar

hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw

te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys

personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is

zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde

binnenkort beschikbaar.

dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een

Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende

gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische

vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk

race tegen de klok om de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt

houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien

leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie –

ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...

met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-

Berlijnse trilogie Philip Kerr 2013-01-16 Prachtige gebonden jubileumeditie met stofomslag en leeslint

serie is binnenkort beschikbaar.

vanwege 75 jaar Boekerij ‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids De

Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een

Berlijnse trilogie omvat de eerste drie verhalen met Bernie Gunther in de hoofdrol, een van de meest

terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen

geroemde fictieve privédetectives ter wereld: Een Berlijnse kwestie, Het handwerk van de beul en Een Duits

zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die

requiem. Berlijn, jaren dertig. Voormalig politieagent Bernie Gunther dacht dat hij alles wel had gezien. Totdat

met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet

hij als privédetective aan de slag gaat en elke nieuwe zaak hem verder doet wegzinken in de grimmige

betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te

excessen van de nazi-subcultuur. Nu, na de oorlog, te midden van de vervallen keizerlijke pracht en praal in

ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj

Wenen, ontdekt Bernie een nalatenschap die de oorlogsmisdaden doet verbleken. In de pers ‘Kerrs fameuze

beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie

mix van goed gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt uitstekend.’ Trouw ‘Een perfecte mix van

ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen.

fictie en geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids ‘Kerrs stijl is intelligent en literair. Zijn boeken behoren

Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?

simpelweg tot het beste wat het thrillergenre te bieden heeft.’ NRC Handelsblad ‘Kerrs thrillers zijn moderne

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today

klassiekers.’ Simon Sebag Montefiore ‘Kerr weet in zijn boeken spanning, geschiedenis én humor te

Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

combineren tot een bijzonder smakelijke mix.’ HHHHH Noordhollands Dagblad

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond

Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna,

mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In

zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf

vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft

kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het

van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd

turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en

is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een

in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over

paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.

haar, en nu is alles anders...

Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een

auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te

goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes

houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De

toejuichen. De plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit

marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist

boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re

dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde

Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door

ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

# 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000

Proeve eener navolging van Ovidius Gedaantverwisselingen Publius Ovidius Naso 1829

vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen

aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te

De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd

zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk,

gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan.

getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als

Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de

au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start

bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten

kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte
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familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt,

de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens

die bewijzen dat de dingen niet zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,

een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat

kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen

sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar

gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt

waar het ooit allemaal begon...

gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend mysterie vol complexe personages,

Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie

gelaagde geheimen, dramatische wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in

Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het

een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN –

leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op

is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!

mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha

Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar laatste

blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het

woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme

zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,

Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze

complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,

hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele

indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen

leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en

houden tot de laatste pagina.

maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van

meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds

zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven

het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er

op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan.

omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of

De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van

bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.

de Franse kust. Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze psychologische

Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten

thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat

graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.

het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische thriller

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt

die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller

JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver

gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com

uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,

Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.

simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar

JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan

ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met

Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen van een

de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl

vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en

van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige

hun overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit

dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’

ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen

***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

maakten. Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al

Opstellen over spelling en verbuiging Roeland Anthonie Kollewijn 1916

meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een

gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich dat

revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

de leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse

helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken

kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen

hart mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises

voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de

en hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De boomgaard, Bevrijdend

monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'

licht, Eigen wegen en Het huis van mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont

België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus

met haar gezin in Illinois.

en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle

de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over

teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een

alles te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is

lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur

eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt

Julie Van den Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de

eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende

kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem.

streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

getuige’.

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur

mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur

van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij

van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een

slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een

bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van

misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student.

het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze

De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft

niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door

geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
De wetgeving op het recht van successie en van overgang bij overlijden toegelicht Netherlands 1907
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