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Nacht der wrake Penny Jordan
2021-06-29 Een klassieker van Penny
Jordan, voor het eerst als e-book!
Wanneer Hope Stanford het klooster
verlaat waar ze is opgegroeid, ziet
ze de toekomst vol vertrouwen
tegemoet. De man die haar komt
ophalen, doet haar echter meteen
inzien dat de nonnen haar weliswaar
veel hebben bijgebracht, maar dat ze
van mannen en aantrekkingskracht bar
weinig weet. Ze is dan ook geen
partij voor de sexy Comte Alexei
Serivace, zelfs al vertelt hij haar
onomwonden dat hij haar alleen maar
gebruikt om wraak te nemen op haar
vader... Jaren later is Hope een
succesvolle en alom bewonderde vrouw
geworden - op eigen kracht en door de
belangrijkste les die Alexei haar
heeft geleerd: alles heeft een prijs.
En als je bereid bent die te betalen,
ligt de wereld aan je voeten. Wanneer
Alexei onverwacht in haar leven
terugkeert, neemt ze zich dan ook
voor niet zomaar weer voor hem te
vallen. Nee, als hij haar wil, zal
hij nu degene zijn die een prijs
betaalt... Dit verhaal is eerder
verschenen.
De kracht van hormonen Susanne EscheBelke 2020-12-08 Het boek voor alle
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vrouwen die aan het begin van de
hormoonchaos staan of er middenin
zitten. Meer dan de helft van de
vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft
klachten die veroorzaakt worden door
hormonen die uit balans zijn.
Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze
symptomen bij vrouwen boven de 40
zijn het resultaat van een
verandering in de hormoonbalans, en
worden niet goed behandeld. Dit kan
komen omdat het niet wordt herkend,
of vanwege het idee dat vrouwen nu
maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met
deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd
van ellende en lijden te zijn. De
auteurs laten in dit boek zien hoe
vrouwen een beter, gezonder en
gelukkiger leven kunnen leiden, met
dank aan de laatste onderzoeken uit
de wetenschap en voorbeelden uit de
praktijk.
Food Manufacture Ingredient &
Machinery Survey 1982
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
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gastschrijver uit om op het landgoed
te komen logeren. Margot werkt aan
een boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek
als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich
allerminst vinden in de plannen van
zijn vader. Hij heeft na de scheiding
van zijn ouders alle contact met zijn
vader verbroken, maar nu JP van plan
is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich
geroepen om in actie te komen. Zelfs
als hij daarvoor de degens moet
kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers
‘Net als in de voorgaande romans van
de auteur is de stijl van het boek
meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’
NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder
een dekentje met een kop thee te
lezen en absoluut een aanrader voor
iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Montefiore doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
Baas Boek één Victoria Quinn
2018-06-11 Tatum Titan Zij is de
rijkste, machtigste en niet te
vergeten mooiste vrouw ter wereld.
Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt
Titan niet veel indruk op me. Haar
uitgeverij, een verlieslatend
bedrijf, wekt in feite eerst mijn
interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens
luisteren naar mijn voorstel. Mijn
assistente probeert tot driemaal toe
om een vergadering te beleggen, maar
Titan wimpelt haar telkens af. Zij
wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk
krijg ik nooit het woord ‘nee’ te
horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel
zelfvertrouwen en intelligentie
beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle
neemt over de situatie. Ik heb altijd
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de leiding. Haar koelheid windt me
alleen maar op. Haar
onverschilligheid wekt enkel mijn
interesse. Terwijl zij bewijst dat ze
een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij
mijn respect – en dat is op zich al
een hele uitdaging. En dan plots
wordt zij mijn obsessie.
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
Vanuit het donker Gytha Lodge
2020-11-19 Een razendspannende
thriller over vriendschap en verraad
Aidan Poole besluit om ’s avonds laat
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zijn vriendin Zoe te skypen. Ze neemt
op maar verschijnt niet in beeld.
Aidan hoort gerommel en er beweegt
even kort een schaduw over het
scherm. Terwijl hij wacht hoort hij
hoe een bad volloopt. En dan, opeens,
het geluid van een gewelddadige
worsteling. Vervolgens een hoge gil.
En dan stilte... Aidan blijft
wanhopig luisteren, twijfelt en belt
dan de politie. Inspecteur Jonah
Sheens krijgt de zaak toegewezen en
in het huis ontdekken ze Zoe’s dode
lichaam. Het onderzoek start, en het
leven van de jonge vrouw wordt
minutieus uitgeplozen. Iedereen was
gek op Zoe, maar hoe langer het team
onderzoek doet hoe vreemder de mensen
in haar omgeving zich gaan gedragen.
En wat moet Jonah denken van Aidan
Poole. De man is getrouwd, en Zoe was
een van zijn studenten...
De Donovan Brothers-brouwerij
Victoria Dahl 2019-01-08 In de
Donovan Brothers-brouwerij bruist en
borrelt het, en niet alleen van het
bier! (1) Bruisende kussen (Feelgood
9) Met haar blonde paardenstaart en
grote groene ogen ziet Tessa Donovan
er helemaal uit als the girl next
door. Dat verklaart misschien waarom
rechercheur Luke Asher haar niet
meteen ziet staan wanneer hij
arriveert bij de Donovan Brothersbrouwerij om een inbraak te
onderzoeken. Daarbij heeft hij al
genoeg aan zijn hoofd, zoals het feit
dat zijn collega zwanger is en
iedereen denkt dat híj de vader is.
Toch zoekt hij Tessa steeds weer op.
En al snel wil hij nog maar één ding:
haar in zijn bed! (2) Tintelend
verlangen (Feelgood 13) Met Olivia
Bishop is geen lol te beleven. Dat is
althans wat haar ex altijd zei. En
wat duidelijk blijkt uit haar saaie
bobkapsel en bril. Omdat ze wel wat
plezier kan gebruiken, besluit ze
haar leven drastisch om te gooien.
Vanaf nu komen haar vriendinnen op de
eerste plaats en laat ze zich niet
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meer door een vent de wet
voorschrijven. Maar wanneer ze met
haar boekenclub in een bierbrouwerij
belandt en de sexy Jamie Donovan
ontmoet, weet ze dat ze ernstig in de
problemen zit. Want deze man hoeft
maar naar haar te kijken, en ze is
als was in zijn handen... (3)
Verfrissend anders (Feelgood 17) Het
was bedoeld als onenightstand. Eén
nacht vol passie. Vervolgens zouden
Beth Cantrell en Eric Donovan ieder
hun eigen weg gaan. Dat was de
afspraak, en de enige reden waarom
Eric Beth die nacht in de waan liet
dat hij zijn wildere jongere broer,
Jamie, was. Want waarom zou iemand
als zij, nota bene de manager van een
seksshop, geïnteresseerd zijn in de
saaie, conservatieve Eric? Tot zijn
grote schrik loopt hij haar maanden
later onverwacht tegen het lijf - en
nog wel in de brouwerij! Een kwestie
van tijd dus voordat ze de waarheid
over hem ontdekt. En dat terwijl hij,
nu hij haar weer ziet, niets liever
wil dan een herhaling van die ene
nacht... Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Process Industries Canada 1986
Familiegeheimen Astrid Holleeder
2020-07-09 Familiegeheimen - het slot
van een trilogie, samen met Judas en
Dagboek van een getuige - is een
pleidooi voor een bestaan dat niet
bepaald wordt door anderen. Een leven
waarin Astrid Holleeder het heft in
eigen hand neemt, en kiest voor de
liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid
Holleeder openhartig en meeslepend
over het leven dat zij en de andere
leden van de familie - moeder Stien,
dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
kinderen Richie en Francis - leiden,
voor en tijdens het proces tegen
Willem Holleeder. Maar vooral is er
ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens
van schuld, angst en verraad; hoe
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verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige
van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog
niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet
haar een vraag stellen, die ik haar
nog niet heb durven stellen. En dan
kan ik verder met mijn leven.'
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.
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het
politiebureau zit een jongen van
zestien nagelbijtend te wachten op de
inspecteur die hem komt ondervragen.
Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in
elk geval. Dat voorval met Elke? Daar
heeft ze zelf om gevraagd. Of niet?
Oké, toegegeven, misschien is Nathan
wel een etter. Af en toe. Maar
slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
Levenslang liefde Penny Jordan
2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet
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Lark Cummings terechtstaan voor het
verduisteren van tienduizenden
ponden. Niemand schijnt te willen
geloven dat ze onschuldig is. James
Wolfe, de bikkelharde en helaas erg
aantrekkelijke advocaat van de
tegenpartij, lijkt nog het meest
overtuigd te zijn van haar kwade
bedoelingen. Dan wordt de zaak
plotseling geseponeerd en krijgt ze
ook nog eens een baan aangeboden door
een rijke weduwe. Pas nadat ze ja
heeft gezegd, ontdekt ze dat de zoon
van haar nieuwe werkgever niemand
minder is dan James Wolfe. Wat voor
een spelletje speelt hij met haar?
Dit verhaal is eerder verschenen.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry
2020-11-03 Als haar grootmoeder
overlijdt, reist Sandrine af naar
haar laatste woonplaats: een eiland
voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist
Sandrine heeft haar grootmoeder nooit
gekend. Als ze hoort dat de vrouw is
overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder
vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het
koude, grijze eiland en maakt kennis
met de bewoners. Die zijn daar, net
als haar grootmoeder, in 1946 komen
wonen en er nooit meer weggegaan. Al
snel vermoedt Sandrine dat de
bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners
zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan
het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur
Damien Bouchard te horen krijgt dat
er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed
aan. De vrouw, die Sandrine heet,
beweert een vreselijke ontdekking te
hebben gedaan op een eiland niet ver
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van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je
nachtrust! Eenmaal begonnen kun je
niet meer stoppen met lezen. Maar pas
op! Niets is wat het lijkt.’ *****
Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je
van je stoel; een ongelooflijk goede
psychologische thriller die je
constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl
‘Nog nooit zo’n goeie thriller
gelezen. Toevluchtsoord zit vol
plottwists en het einde is
mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Onverwacht geluk Danielle Steel
2021-05-04 Wegdromen met een verhaal
dat je raakt met Onverwacht geluk, de
nieuwe roman van Danielle Steel! Als
de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en
oudere Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een droom. Maar
als ze plotseling zwanger raakt, weet
ze dat trouwen uitgesloten is en
vlucht ze terug naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt ze altijd pech
te hebben in de liefde... Wanneer
Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige
dochters, toch ineens uit onverwachte
hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk
alles voor de wind te gaan. Maar hoe
sterk is de band tussen Isabelle en
haar dochters als er een geheim uit
het verleden aan het licht komt?
Toen was ze weg Lisa Jewell
2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa
Jewells meest succesvolle en meest
aangrijpende thriller tot nu toe. Ze
was vijftien, haar moeders oogappel.
Ze had haar hele leven nog voor zich.
En toen, in een oogwenk, was Ellie
verdwenen. Tien jaar later heeft
Laurel de hoop nog altijd niet
opgegeven dat ze Ellie zal vinden.
Als ze een charismatische man leert
kennen voor wie ze als een blok valt,
brengt dit wat licht in haar leven.
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Maar wat haar volledig de adem
beneemt is zijn negenjarige dochter.
Want dat meisje is het evenbeeld van
Ellie. En alle onbeantwoorde vragen
die Laurel al zo lang achtervolgen
komen in volle vaart terug. Wat is er
met Ellie gebeurd? En wie heeft er
nog steeds geheimen prijs te geven?
'Ik daag je uit om dit boek neer te
leggen voordat je bij het
hartverscheurende einde bent
gekomen.' - DAILY EXPRESS
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
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‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
Versplinterd verlangen Emma Zegers
2019-10-01 Als Linde de zanger van
haar favoriete band bijna aanrijdt,
beseft ze nog niet wat voor impact
dit op haar leven zal hebben. Ze
geeft knappe rockster Sverre alleen
een lift en daarna gaan ze allebei
verder met hun eigen leven. Denkt ze.
Alles verandert als ze na zijn
concert samen op een hotelkamer
belanden. Plotseling begint Linde de
scheurtjes in haar eigen relatie op
te merken. Haar vriend Finn denkt wel
erg veel aan zichzelf en lijkt zich
niet echt druk te maken over hoe zij
zich voelt. Moet ze vechten voor
iemand die dat niet voor haar doet of
moet ze voor zichzelf kiezen? 'Ik
dacht dat ik gelukkig was met Finn.
Dat ik een goede relatie had en dat
Sverre en ik elkaar na die ene keer
niet meer zouden zien. Ik had het
mis. Zo ontzettend mis. Sverre laat
me inzien dat Finn misschien niet de
liefde van mijn leven is. Dat een
relatie meer is dan alleen denken aan
jezelf. En dat is precies het
probleem. Want nu denk ik steeds
vaker aan Sverre.'
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
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zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal
vergeten. De pers over de Eve Dallasserie 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 katen-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl
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...
Bulk Solids Handling 1996
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
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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...
Verborgen Genade Christine Dillon
2020-02-25 Mensen stellen ons teleur,
maar wat als God ons ook teleurstelt?
Bij fysiotherapeute Esther MacDonald
gaat alles voor de wind. Ze verwacht
ook niet anders, want haar vader, de
voorganger van megakerk Victory,
heeft als motto; "Volg Jezus en wees
gezegend!" Op haar achtentwintigste
stort haar leven in. Iedereen stelt
haar gerust, God zal het ten goede
keren. Maar wat als dat niet gebeurt?
Heeft ze God beledigd? Heeft ze te
weinig geloof? Welke prijs moet ze
betalen voor het vinden van de
waarheid?
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik
Derek nog niet heb verteld, simpelweg
omdat het iets is dat ik nooit met
iemand wil delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne. Maar
wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het
tot me door dat de waarheid aan het
licht moet komen. Maar dan komt hij
er zelf achter ... en dat maakt het
een miljoen keer erger.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom
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heb ik haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die
vraag ook beantwoorden als ik dat
zelf niet eens weet? Ik ben de Skull
King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen in een
bar. Ze is nog net zo pittig als ik
me kan herinneren. Ze heeft nog
steeds die vurige blik in haar ogen
en draagt een strak jurkje, waardoor
ze iedereen om haar vinger windt. Nu
ze niet onder het vuil in een kooi
zit opgesloten… is ze bloedmooi. Ze
is er flink op vooruit gegaan. Ik
besluit haar gedag te zeggen… en te
zien wat er gebeurt.
Jip en Janneke spelen buiten Annie
M.G. Schmidt 2013-04-02 Jip en
Janneke zijn dol op buiten spelen.
Jip stept het hardst en Janneke kan
touwtjespringen als de beste. Maar
het liefst spelen ze samen. Op de
wip, schatgraven in de zandbak en
glijden van een stenen muurtje. Jip
en Janneke vervelen zich nooit.
De zevende maagd Victoria Holt
2021-04-23 Staat Kerensa hetzelfde
rampzalige lot te wachten als de
zeven zondige nonnen uit de
eeuwenoude legende? Het verhaal gaat
dat lang geleden zeven nonnen hadden
gezondigd op het klooster St.
Larnston in Cornwall en voor straf
werden versteend. Alhoewel dit zich
in een ver verleden afspeelde, komt
de legende ineens akelig dichtbij
voor de jonge Kerensa. Zij heeft maar
één doel voor ogen: kasteelvrouw
worden op St. Larnston en heeft hier
letterlijk alles voor over. Ook als
dat betekent dat zij moet zondigen...
Door haar vastberadenheid weet ze
gretig en hartstochtelijk gebruik te
maken van de zoon des huizes. Zullen
haar zonden worden vergeven of lacht
het noodlot haar tegemoet? 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
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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.
Meer dan een cowboy Maisey Yates
2021-06-08 Sexy, ruig, onbeteugeld...
de knapste cowboys vind je in Gold
Valley, Oregon! Al zolang cowboy
Ryder Daniels zijn beste vriendin
Sammy Marshall kent, is zij het
lichtpunt in zijn leven. Na het
dramatische verlies van zijn ouders
gaven haar warmte en positieve
energie hem de kracht om voor zijn
broers en zussen te zorgen. Alleen
hij weet dat ze ook heel kwetsbaar
is, en om die reden heeft hij zijn
diepere gevoelens voor haar altijd
verborgen gehouden. Dan doet ze hem
een schokkend en verleidelijk
verzoek... en maakt ze het hem wel
héél erg lastig!
Sexy zomerbundel 6 Chantelle Shaw
2021-06-29 Niet alleen de zon zorgt
voor verhitting deze zomer! Geniet
van deze vijf verhalen vol vurige
hartstocht... (1) PASSIE AAN HET
GARDAMEER van Chantelle Shaw
Natuurlijk had Sienna niet stiekem de
kerk in moeten glippen waar haar exechtgenoot opnieuw in het huwelijk
zou treden, maar ze móést gewoon de
vrouw zien voor wie Nico de Conti
haar had ingeruild. Dan ontdekt ze
dat Nico niet de bruidegom is! Tot
haar gêne lukt het haar niet meer om
er ongezien vandoor te gaan. Nico
komt haar achterna, en onmiddellijk
laait het vuur van hun hartstocht
weer op - wat leidt tot een
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spectaculaire nacht in zijn bed. Een
nacht met onthutsende gevolgen... (2)
LEKKER LANG WEEKEND van Catherine
Mann Gervais Reynaud heeft geen tijd
voor romantiek - hij heeft het al
druk genoeg met het familie-imperium
en zijn footballclub - maar een kort
avontuurtje met de exotische Europese
schoonheid Erika Mitras laat hij zich
niet ontzeggen! Toegegeven, ze is een
prinses, maar allesbehalve stijfjes
of formeel. Zelfs maanden later denkt
hij nog terug aan hun geweldige
weekend samen. Dan staat ze ineens
voor zijn neus... met een verrassing!
(3) VERBODEN KUS VAN DE GRIEK van
Annie West Zijn familie verwacht dat
Damen Nicolaides met zijn nicht
trouwt, iets waar hij niets voor
voelt. Dus moet hij op korte termijn
een nepvriendin regelen om te laten
zien dat hij al bezet is. Iemand die
bereid is het spel mee te spelen,
maar niet verwacht dat hij zich ooit
zal binden. Hij weet precies de
juiste kandidaat: Stephanie Logan. Ze
is beeldschoon en heeft een
uitgesproken hekel aan hem. Eén
struikelblok: de passie die ze in hem
oproept, is bepaald niet nep... (4)
STOEIEN IN HET ZAND van Kira Sinclair
Daar staat Lena dan, in een peperdure
trouwjurk, maar zónder bruidegom.
Want die heeft vlak voor het jawoord
bedacht dat hij iemand anders leuker
vindt. Gelukkig is ze daar redelijk
snel overheen. Omdat ze het zonde
vindt om de huwelijksreis - denk
witte stranden, palmen, blauwe zee te skippen, neemt ze haar beste
vriend, Colt, mee naar het resort.
Blijkt haar ex te hebben geregeld dat
ze in ruil voor het verblijf samen
poseren voor een erotische
fotoreportage! Nou ja, dan maar met
Colt. Een beetje stoeien in het zand,
kussen in de branding en, eh...
elkaar aanraken en strelen... Hoe
moeilijk kan dat nou zijn? (5)
GEZWICHT VOOR DE SJEIK van Heidi Rice
De schuchtere Catherine springt een
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gat in de lucht als Zane Ali Nawari
Khan haar inhuurt om wetenschappelijk
onderzoek te doen naar zijn
oliestaat. Er is wel een probleem: ze
is compleet overdonderd door het
charisma van de knappe sjeik. Een
probleem dat alleen maar groter wordt
als de aantrekkingskracht wederzijds
blijkt te zijn. Het duurt dan ook
niet lang, of ze zwicht voor zijn
sensuele liefkozingen - waardoor ze
tot haar schrik zwanger raakt. Dat
betekent maar één ding: ze zal zijn
koningin moeten worden... Deze
verhalen zijn eerder verschenen en
ook los verkrijgbaar.
Het komt wel goed met jou E. L. Todd
2021-07-01 Silke geeft haar gevoelens
aan zichzelf toe, ook al wil ze dat
niet. Ze haat Arsen om wat hij haar
heeft aangedaan, maar ze haat het
feit dat ze nog steeds van hem houdt
nog meer. Het zou gemakkelijk zijn om
bij Pike te blijven, maar er was geen
passie in die relatie. Waarom is ze
zo geobsedeerd door deze exgedetineerde? Waarom kan ze niet uit
zijn buurt blijven? Roland en Jasmine
hebben afgesproken in een bar, en ze
hebben het over hun relaties. Jasmine
dringt erop aan dat Roland uit de
kast komt en de waarheid vertelt.
Heath verdient het niet om een vunzig
geheim te zijn. Roland weet dat dit
waar is, maar zal dat iets
veranderen? Reid geniet van zijn tijd
met Jasmine en wanneer ze een avondje
gaan bowlen, begint het hem te dagen
dat zij misschien de ware voor hem
is. Maar hij is verward door haar
complete onverschilligheid aan het
eind van de avond. Waarom gaat ze er
altijd van uit dat hij weg wil?
Waarom gaat ze er altijd van uit dat
hij niet geïnteresseerd is? Is er
iets dat ze hem niet vertelt? Slade
en Trinity bereiden zich voor op hun
bruiloft, maar ze hebben allebei
verschillende ideeën over wat ze
willen. Skye en Cayson helpen met de
planning, maar dat leidt meestal tot
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ruzie. Clementine gaat er eindelijk
mee akkoord om haar relatie met Ward
openbaar te maken, maar hoe zal
Cayson reageren? Sean gaat naar huis,
naar zijn liefhebbende vrouw, maar
dan slaat totaal onverwacht het
noodlot toe. Wat zal er met zijn
gezin gebeuren?
Schuilen voor hoge vlammen (Een Avery
Black Mysterie — Boek 3) Blake Pierce
2019-09-13 Een bijzonder meeslepend
verhaal dat de lezer vanaf het eerste
hoofdstuk volledig in de ban houdt.”
– Recensie Midwest Book, Diane
Donovan (over Eens Weg) Een nieuwe
psychologische thriller van de hand
van bestsellerauteur Blake Pierce:
Schuilen voor hoge vlammen (een Avery
Black-mystery – boek 3). In de
buitenwijken van Boston worden
verschillende lichamen gevonden. De
lijken zijn onherkenbaar verbrand en
meteen wordt duidelijk dat de stad
wederom te kampen heeft met een
verschrikkelijke seriemoordenaar. De
pers bijt zich in de zaak vast en de
spanning binnen de politiediensten
Boston loopt hoog op. Hoog tijd om de
hulp van rechercheur Avery Black in
te roepen! Avery, die nog steeds de
touwtjes van haar eigen leven niet
helemaal in handen heeft en zich had
voorgenomen om zich helemaal te
richten op haar ontluikende relatie
met Ramirez en haar
verzoeningspogingen met Rose, krijgt
te maken met een van de meest
uitdagende moordzaken uit haar
carrière. Met bitter weinig
bewijsstukken moet ze zich een beeld
proberen te vormen van een
psychotische moordenaar. Waar komt
zijn obsessie voor vuur vandaan? Op
zoek naar antwoorden komt ze terecht
in het hart van Bostons gevaarlijkste
buurten en gaat ze de confrontatie
aan met de sluwste psychopaten.
Uiteindelijk krijgt ze de antwoorden
die ze zocht en volgt er een wending
die ze zich nooit had kunnen
voorstellen. De hele zaak lijkt een
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oneindig kat-en-muisspel tussen Avery
en de moordenaar, maar de tijd
dringt. Uiteindelijk krijgt Avery
toch inzicht in het duistere brein
van de moordenaar en doet ze
ontdekkingen die ze zich in haar
ergste nachtmerries niet had kunnen
voorstellen. Wederom een zinderende
psychologische thriller van formaat.
Schuilen voor hoge vlammen is het
derde boek in de Avery Black-serie
die je beslist slapeloze nachten zal
bezorgen. Ook het vierde boek van de
Avery Black-serie zal binnenkort
beschikbaar zijn. “Een meesterwerk in
het thriller- en mystery-genre.
Pierce heeft met duidelijk
psychologisch inzicht levensechte
karakters ontworpen. De lezer kruipt
meteen in de huid van de personages
en leeft op bijzonder realistische
wijze mee met de gebeurtenissen en
met de ontwikkelingen die zij
doormaken. Een bijzonder spannende
verhaallijn en onverwachte wendingen
zorgen ervoor dat het boek je tot in
de vroege uurtjes wakker zal houden.”
– Books and Movies Reviews, Roberto
Mattos (over Eens weg)
Uitgedaagd door de cowboy Maisey
Yates 2021-03-16 Sexy, ruig,
onbeteugeld... de knapste cowboys
vind je in Gold Valley, Oregon!
Politieagent Pansy Daniels is het
toonbeeld van verantwoordelijk
gedrag. Haar levensdoel: de
plaatselijke gemeenschap veilig
houden. Dus zit ze totaal niet te
wachten op een arrogante en o zo sexy
cowboy die de boel even op zijn kop
komt zetten! West Caldwell mag dan
wel haar nieuwe huisbaas zijn, dat
betekent nog niet dat hij haar zo
hoeft uit te dagen... en hij hoeft al
helemaal niet te denken dat hij
zomaar haar hart kan stelen!
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.
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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.
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?
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
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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.
Het Koningshuis van de Scotch
Penelope Sky 2018-06-28
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?
brabender-congrav-manual

Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi
2021-06-22 De ontdekking van deze
roman is toch wel het personage van
Eleonora, die moediger is dan menig
man in haar tijd.’ - El Correo over
Aquitanië, land van water 1137. De
hertog van Aquitanië – de meest
welvarende regio van Frankrijk –
wordt dood aangetroffen in
Compostella. Het lijkt op een complot
en zijn dochter Eleonora zint op
wraak. Daarom trouwt zij met de zoon
van degene die volgens haar de
moordenaar van haar vader is:
Lodewijk VI, koning van Frankrijk.
Maar de koning sterft tijdens de
bruiloft van zijn zoon onder gelijke
verdachte omstandigheden. Eleonora en
Lodewijk VII zullen samen moeten
uitvinden wie hem, als onervaren
koning, op de troon wil hebben.
Tientallen jaren voor de dood van de
hertog van Aquitanië wordt een
onbekende jongen door zijn vijf
moeders achtergelaten in een bos.
Misschien is hij een monster, of
misschien een heilige... maar de
kleine jongen overleeft en zal
uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws
Europa worden. Deze roman overspant
een eeuw vol wraak, bedrog en strijd,
en beschrijft op overweldigende wijze
het mysterie rond de drie personen
die het begin vormen van wat later
Europa zal worden genoemd. ‘Als het
schrijven van een roman is als het
bouwen van een kerk, dan heeft Garcia
een kathedraal gebouwd. Een
fantastisch, perfect gecomponeerd
middeleeuws kunstwerk. Het is de
roman waarvan ik zou willen dat ik
hem had geschreven.’ – Juan Eslava
Galán
Misleide bruid Kim Lawrence
2011-11-22 Sara was pas zeventien
toen haar stiefbroer Sean haar kuste,
en ze gaf hem van schrik een knietje.
Maar dat het tussen hen zinderde, kon
ze niet ontkennen. Jaren later
treffen ze elkaar in het ouderlijk
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huis. Seans aanwezigheid laat haar
niet onberoerd, maar hij houdt haar
op een afstand. Dan blijkt tot haar
schrik dat haar familie wil dat ze
met hem trouwt. Omwille van haar
moeder stemt ze toe, maar dan wel in
een schijnhuwelijk. Te laat ontdekt
ze dat het huwelijk echt is - en dat
Sean dat wist. Wil hij zo delen in de
rijkdom van haar vader? Of denkt ook
hij nog steeds aan die opwindende kus
van toen?
Mijn laatste leugen Riley Sager
2018-08-20 Riley Sager, geprezen door
Stephen King, Karin Slaughter en Lisa
Gardner om de intelligente
verhaalopbouw en onverwachte
ontknopingen, vertelt in Mijn laatste
leugen het verhaal van Emma, die voor
het eerst haar vakantie doorbrengt in
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een Amerikaans zomerkamp. In Camp
Nightingale maakte ze nieuwe
vrienden, had het naar haar zin en
leerde ze leugens te vertellen. Toen
verdwenen de drie meisjes met wie ze
haar cabin deelde spoorloos in de
bossen en bleef ze als enige achter.
Vijftien jaar later is Emma een
gevierd kunstenaar, geplaagd door
herinneringen aan die bewuste avond.
Ze wordt door de kampleiding van Camp
Nightingale gevraagd een
zomerschildercursus te geven en omdat
ze het verleden definitief wil
verwerken besluit ze te gaan. Eenmaal
aangekomen blijkt ze in dezelfde
cabin als toen te moeten overnachten
en het verandert opnieuw in een
plaats delict... Riley Sager schreef
eerder De laatste meisjes, dat meteen
een bestseller werd.
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