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Ex Museo Petri Scriverii Marcus Valerius Martialis 1621
Machtsstrijd in Jeruzalem Joel C. Rosenberg 2020-06-09 Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C.
Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de politieke
spanningen met Rusland en de VS. Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C. Rosenberg (Het
Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de politieke spanningen met
Rusland en de VS. Als een aantal moorden plaatsvinden rond het vredesproces tussen Israël en de
Palestijnen, CIA-agent Marcus Ryker op de zaak gezet. Hij stuit op een complot om de Amerikaanse president
te vermoorden. Zitten de Russen erachter, de Iraniërs? Of is er nóg iemand die de invloed van de VS op het
Midden-Oosten wil ondermijnen om zelf in dat gebied de macht te grijpen? Als de volle omvang van het
complot tot Ryker en zijn team doordringt, hebben ze nog 96 uur voordat het ultieme kwaad zal toeslaan.
'Machtsstrijd in Jeruzalem' van Joel C. Rosenberg is het derde deel in de Marcus Ryker-trilogie na 'Het Kremlin
Complot' (#1) en 'Russische roulette' (#2).
Idolaat Jeﬀery Deaver 2013-09-11 Kayleigh Towne is een wereldberoemde singer-songwriter. Edwin Sharp is
haar grootste fan. Als Kayleigh een van zijn vele brieven beantwoordt met ‘kusjes Kayleigh’, weet Edwin
zeker dat zij ook van hem houdt. Niets van wat Kayleigh en haar advocaten tegen hem zeggen kan hem van
het tegendeel overtuigen. Als een van Kayleighs crewleden op gruwelijke wijze om het leven komt, besluit ze
kinesisch expert Kathryn Dance in te schakelen. Kathryn zet al haar vaardigheden in om de dader te vinden.
Maar als er meer moorden volgen, begint ze te beseﬀen dat dit niet de gruweldaden van een doorsnee
stalker zijn...
Baas Boek zes Victoria Quinn 2018-10-11 Ik weet hoe het is om geen vader te hebben. Of een moeder. Ik wil
niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet. Ik hou
te veel van hem. Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt
in de schaduw toont zich eindelijk. En het was niet degene die ik verwachtte.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope
Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze
heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg
knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen,
maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen
en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze
komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi
Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België
lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty oﬃce romance De baas.
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single op aarde! De zomer staat voor
de deur en al haar vrienden hebben plannen waarin zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt
nadat ze de bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én
Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude vriend Kasper, die een
ﬂitsend leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn
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vriendin door te brengen. Er staat Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt
halsoverkop verliefd óp en ín the city that never sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?
Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE TOEKOMST - Hoe durft ze? Andreas Fafalios is
razend. Zijn assistente eist zomaar negen maanden verlof, en dat terwijl de biljonair niet zonder haar kan. Ze
regelt immers alles voor hem, tot en met het afdanken van zijn vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten
huwelijk vraagt... (2) SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand vermoedt dat Billie als een berg opziet tegen
haar huwelijksnacht met de knappe Andreas. De vurige Griek rekent erop dat ze als maagd bij hem in het
huwelijksbed stapt. En dat is nu juist het probleem: hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen de
eerste en enige man is in haar leven, maar ook de vader van haar kind?
Porta Romana Robbert Welagen 2011-06-16 Emilio Lastrucci wordt in het Zwitserse Vevey door een mooie
vrouw in de val gelokt en ontvoerd. Zonder geheugen ontwaakt hij in een ziekenhuis. Wie hij is en wat hij in
zijn leven heeft gedaan; het is weg. Als een detective gaat hij in Florence en Rome op zoek naar zijn
verleden. Een zoektocht langs vergeten huizen en mensen, waarbij hij in vreemde situaties terechtkomt. Wie
is de vrouw die op zijn hotelkamer bij hem in bed kruipt? Wie zit er in de auto met het Zwitserse kenteken,
die steeds weer opduikt? En vooral: wie is er nog te vertrouwen?
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle
ingrediënten voor direct succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende
relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden
geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de ﬁnale van de bestseller
serie DE TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD
heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om
Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich
al snel dat hij een leger van duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer
hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft – een voorwerp die
eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat
is. Het lot van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de
Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij
verborgen houdt. De onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze
het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug
door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger die men
kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale
uittocht te leiden. De Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door
haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad,
totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen
macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun
queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En
Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil.
Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin op de proef
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stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te
heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op te oﬀeren.
Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal –
de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraﬃneerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving,
is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders
en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van verraad, ambitie en
oplichterij. Het is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons
in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN
STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide
en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
Danseres in lingerie Penelope Sky 2019-09-26 Griﬃn bood aan om me naar huis te brengen, maar ik
weigerde, omdat ik wist dat hij Vanessa naar huis moest brengen. Ik liep naar mijn appartement en sneed
een stuk af door een steegje. Dat was de ergste fout van mijn leven. Vier mannen grepen me. Ik verzette me,
maar toen de loop van een pistool tussen mijn ogen werd gedrukt, wist ik dat het spel uit was. Maar toen
dook er een man op uit de schaduwen en verjoeg de mannen alsof het ratten waren. Lang, donker en knap.
Zijn naam is Bosco Roth. Hij heeft zojuist mijn leven gered, maar hij heeft dat niet gratis gedaan. Hij wil er
iets voor terug. Een kus. Een hete en gepassioneerde kus, terwijl ik met mijn rug tegen de muur sta. Maar
die kus is nog maar het begin.
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een dynamische
verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (over Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste aﬂevering
in de Avery Black-serie. In de epische ﬁnale van de Avery Black-serie is seriemoordenaar Howard Randall
ontsnapt en staat de hele stad Boston op scherp. Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt
dat Howard er weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en controversiële rechercheur van
Moordzaken Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in haar omgeving een voor een op brute
wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van de stad worden bevestigd. Maar Avery is
niet zo zeker. De moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar verleden zag. Ze herinneren haar aan
iets te dicht bij haar hart, iets dat te maken had met een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang geleden
begraven had... Het meest meeslepende en schokkende boek van de serie, een psychologische thriller met
hartverscheurende spanning, REDEN OM TE REDDEN is de ﬁnale waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht
zult omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht
door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun
gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je
wakker houden tot het einde van de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens
weg)
De verre horizon Santa Monteﬁore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt
JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver
uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereﬀenen.
JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te
hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met
de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl
van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige
dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’
***** Chicklit.nl ‘Monteﬁore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Geheime orde Brad Thor 2014-07-24 Nr 1. in Amerikaanse bestsellerlijsten! Met Geheime orde bewijst Brad
Thor opnieuw dat hij niet alleen boven op de actualiteit zit, maar ook dat hij overeen voorspellende gave lijkt
te beschikken. Zijn visie en kijk op malversaties en consternatie bij de Federal Bank bij de benoeming van
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een nieuwe president komt akelig dicht bij de werkelijkheid. In de duistere krochten van de ogenschijnlijk
onafhankelijke Amerikaanse Federal Bank (de Fed) spelen macht en politiek gewin een kat-en-muisspel. De
Fed opereert zelfstandig en heeft een ongekende invloed. Na de plotselinge dood van de president van de
Fed is er daarom snel een aantal kandidaten geselecteerd om dit machtige orgaan, en daarmee de VS, voor
de afgrond te behoeden. Maar als alle vijf kandidaten spoorloos verdwijnen slaat de paniek om in angst en
verschrikking, en is er eigenlijk maar één man tot wie ze zich kunnen wenden. Geheim agent Scot Harvath
wordt naar Washington geroepen en ziet zich geconfronteerd met een duistere Amerikaanse terreurgroep,
die zijn oorsprong vindt in de 18e eeuw. Terwijl de gegijzelden een voor een op gruwelijke wijze vermoord
teruggevonden worden, moet Harvath een eeuwenoud web van samenzweringen ontrafelen om zo de
grootste ramp die Amerika ooit bedreigd heeft te voorkomen.
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die
voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in Reno.
Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij
een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele zwaar
bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer verleidelijk te
zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel
later uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een politiek wespennest belandt waarin
een schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen spelen.
Tijden van duisternis Tony Schumacher 2017-02-17 Voor de lezers van Philip Kerr en Robert Harris – een van
de acht beste thrillers van het jaar in de VN Detective en Thrillergids Londen 1946. De nazi’s hebben de
oorlog gewonnen en bezetten ook Groot-Brittannië. John Rossett, een gedecoreerde Britse Tweede
Wereldoorlog-held, werkt nu voor de SS bij het Bureau voor Joodse Zaken. Johns vrouw en zoon zijn
omgekomen door een bom van het Britse verzet en sindsdien leidt hij een verbitterd leven, totdat een oude
vriend hem vraagt zijn kleinzoon te beschermen. Deze jongen, Jacob, is Joods en houdt zich schuil in een
verlaten gebouw. Rossett staat voor een belangrijke keuze: als hij doet wat hem wordt opgedragen, moet hij
Jacob laten deporteren, maar iets in de jongen weerhoudt hem ervan zijn instructies uit te voeren. Hij kiest
ervoor Jacob te helpen met ontsnappen – en al gauw raken ze samen verstrikt in een bloedstollende
klopjacht. De pers over de boeken van Tony Schumacher ‘De zelfverzekerde en sfeervolle beschrijvingen
maken dit tot een onvergetelijke thriller, die doet denken aan een combinatie van Ken Follett en Alfred
Hitchcock.’ Wall Street Journal ‘Een briljante thriller voor zowel liefhebbers van geschiedschrijving als
thrillerfans.’ Suspense Magazine ‘Het is amper te geloven dat Tijden van duisternis pas het debuut is van
Schumacher. Rossett is met al zijn tekortkomingen een personage om te koesteren. Een weergaloos boek.’
Hebban.nl ‘Bijzonder spannende cliﬀhanger, die de lezer beslist nieuwsgierig zal maken naar de volgende
twee delen. Als de kwaliteit van Tijden van duisternis kan worden doorgetrokken dan staat de lezer nog veel
boeiends te wachten.’ Thrillzone.nl ‘Een slimme, genuanceerde, overtuigende thriller.’ Lancaster Evening
News De pers over Tijden van duisternis ‘De zelfverzekerde en sfeervolle beschrijvingen maken dit tot een
onvergetelijke thriller, die doet denken aan een combinatie van Ken Follett en Alfred Hitchcock.’ Wall Street
Journal ‘Een briljante thriller voor zowel liefhebbers van geschiedschrijving als thrillerfans.’ Suspense
Magazine ‘Een slimme, genuanceerde, overtuigende thriller.’ Lancaster Evening News
In memoriam Jeﬀery Deaver 2010-03-01 Langs de snelweg van Monterey, Californië, verschijnen steeds
regelmatiger herdenkingskruizen - niet ter herinnering aan dedelijke ongelukken in het verleden, maar als
aankondiging van gruwelijke moorden die nog zullen volgen. Kathryn Dance, kinetisch expert bij het
California Bureau of Investigation, wordt ingeroepen om de zaak op te lossen. Al snel komt ze op het spoor
van de tiener Travis Brigham. Zijn rol bij een fataal auto-ongeluk leidde tot verschrikkelijke haataanvallen
tegen hem op een populair weblog. Terwijl Kathryn wanhopig zoekt naar aanwijzignen waar Travis zich
schuilhoudt, werkt deze zijn lijstje af. Door gebruik te maken van persoonlijke details op blogs en
community's maakt hij elke moord zo persoonlijk en afschuwelijk mogelijk...
#HighFive Bert Van Guyze 2020-11-05 In 2013 ontwierpen Delphine Steelandt en Bert Van Guyze '100 Days
Of Dedication', een ﬁt- en lifestyleprogramma dat je in 100 dagen transformeert naar een nieuwe, sterkere
en betere ik. Jaar na jaar bleven ze dit programma verder ontwikkelen en werden de grote valkuilen
weggewerkt. Na tientallen reeksen met duizenden deelnemers kwamen ze tot de conclusie dat bijna elke
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deelnemer kampt met dezelfde obstakels en onzekerheden. Alles valt te herleiden tot structuur en
regelmaat. Het gaat niet over wat je wel en niet kunt of mag, het gaat niet over guilty pleasures verbieden of
tot in het extreme gaan. En het is helemaal geen utopie om ﬁt, gezond en vooral gelukkig te kunnen leven.
#HighFive is dé leidraad die je de kickstart geeft om het heft in handen te nemen en de controle te krijgen
over je eigen leven. Het is een vertaling van het ﬁtnessplan dat in hun ﬁtnesscentrum VipFit uitgroeide tot
een megasucces. Voor je het weet ben je vertrokken en zul je meer dromen, meer durven en vooral meer
doen! Met de succesvolle sport- en kookboekenreeks #Fit van Delphine gaat het powerkoppel nu een stap
verder met #HighFive!
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een
Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende
serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook
geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei
opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar is
hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Brandsmoor Roman Helinski 2021-05-11 Bloesemtijd in het Limburgse heuvelland. Op de hoeve van Tristan
en zijn vader staat de boomgaard in bloei. Nieuwe werkkrachten arriveren op het erf, buitenlanders uit de
bergen. In het aangrenzende dorpje Hucht zijn de inwoners niet blij met de bezoekers. Terwijl de spanningen
oplopen, wordt Tristan verliefd op de jonge Soﬁa. Wordt zijn liefde beantwoord? Brandsmoor is een
liefdesverhaal, hoe je het ook wendt of keert. Stevig verankerd in het landschap waar Roman Helinski is
opgegroeid.
Die ene nacht met de magnaat Lucy King 2021-06-08 Een onthulling met grote gevolgen… Georgie dacht dat
ze haar vurige minnaar na die ene nacht nooit meer zou zien. Maar nu, vijftien maanden later, zoekt ze
hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om hem haar grote geheim te onthullen en hem om hulp te vragen…
Finns leven staat op zijn kop! Eerst krijgt hij schokkend nieuws over zijn afkomst, en nu komt Georgie zijn
kantoor binnenwalsen om hem doodleuk mee te delen dat hij de vader is van haar kind! Waarom komt ze nu
pas, ruim een jaar na die opwindende nacht, met haar onthulling? Hij moet het hoofd koel houden en mag
dus niet toegeven aan zijn opnieuw oplaaiende gevoelens voor haar. Maar of dat lukt…
Slaap baby slaap Nathalie Schittekatte 2020-11-25 Veel ouders vallen van hun roze wolk als hun kersverse
baby een slecht slaper blijkt te zijn. Toch kun je met een gerichte aanpak veel problemen voorkomen.
Babyslaapcoach Nathalie Schittekatte zet in deze uiterst toegankelijke basisgids de do's en dont's voor
ouders van jonge baby's op een rijtje. Ze legt uit hoe slaap bij pasgeborenen werkt, hoe je de beste
slaapomgeving creëert en hoe je je baby gezonde slaapgewoontes aanleert. Zo leg je op zachte manier de
basis voor een leven lang lekker slapen.
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-07-19 "Een
dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book
Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een
nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery
Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt: hij vermoordt zijn
slachtoﬀers op bizarre manieren en daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de
sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest
briljante en meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep is
van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante, sluwe moordenaar
die haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te dringen
terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt gedwongen in haar eigen geest te
kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met
Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan
het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door een
reeks schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP
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DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met hartverscheurende
spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw personage
waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort
verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht
door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun
gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je
wakker houden tot het einde van de laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens
Weg)
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanachserie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoﬀers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van
M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo
Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach
en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoﬀers legt hij om
door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif dat door
hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen
houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoﬀers van een afstand te observeren. Callanach en Turner
staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller: duister, met
geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder
aangenaam team speurders.’ – Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig
en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen van de
gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat
gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad
haar vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een
nieuwe manier kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om Roland
mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest?
Trinity weigert met haar vader te praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen,
blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope
bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn
terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te
vertellen hoe erg hij haar heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat
hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een
vriendschap?
Klein zwart verhalenboek A.S. Byatt 2016-10-27 Blaadjes ritselen in een donker woud. Twee vrouwen van
middelbare leeftijd keren terug naar het bos waar ze in hun jeugd speelden, eindelijk bereid om de
confrontatie aan te gaan met hun angsten en herinneringen aan het vreemde dat ze toen zagen. In een
ander verhaal ontmoet een man de geest van zijn overleden vrouw. En in weer een ander verhaal verandert
een vrouw langzamerhand in steen. Klein zwart verhalenboek bevat geheimzinnige, soms schokkende en
altijd verrassende verhalen van een van de grootste Britse schrijvers. In deze vijf lange verhalen weet A.S.
Byatt op magistrale wijze folklore en sprookjes met het alledaagse bestaan te verbinden.
Ze noemden hem God Christian De Coninck 2019-05-28 In Brussel woedt er een hevige brand in een hotel.
Een gast komt om het leven. De andere is levensgevaarlijk gewond. Blijkt dat de brand werd aangestoken.
Goris en Pauwels onderzoeken de zaak. Ondertussen blijkt dat er al minstens vijf vrouwen spoorloos zijn
verdwenen. Is het toeval of is er een pervert aan het werk? De tijd dringt...
Honingval Unni Lindell 2010-04-21 De zevenjarige Patrick Øye neemt op zijn route van school naar huis vaak
de verboden weg door een dichtbegroeid park. Vanmiddag is hij niet thuisgekomen. Elna Druzika, een jonge
cateringmedewerkster, is vandaag niet op haar werk verschenen. Ze blijkt te zijn doodgereden op een
industrieterrein, maar heeft verwondingen die niet door de aanrijding kunnen zijn veroorzaakt. Een
onderzoek wordt ingesteld en inspecteur Cato Isaksen wordt op de zaak gezet. Al snel wordt duidelijk dat de
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verdwijning van Patrick en de moord op Elna samenhangen. Cato Isaksen is dus terug en hoe! In deze sociaal
bewogen thriller is niets wat het lijkt te zijn en valt de lezer van de ene verbazing in de andere.
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.
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele
politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de Marcus
Ryker-serie. De minister van Buitenlandse Zaken is onderweg voor de ondertekening van een vredesverdrag
tussen Israël en de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de voorbereidingsreis
worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische troepen verzamelen zich om
de gijzelaars te vinden en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij
wachten tot hij gered wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
Verrassende verlangens Lucy Monroe 2021-06-08 Een luxeleven en nachten vol passie… Polly is zwanger, en
ze weet dat ze dolgelukkig en dankbaar zou moeten zijn. Maar toch knaagt er iets. Haar man, de Griekse
tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt zich alleen maar bezig te houden met zijn werk. Soms vraagt ze zich af of
hij haar eigenlijk wel ziet staan… Dat hun stormachtige aﬀaire tot een al even opwindend huwelijk zou
leiden, wist Alexandros meteen zeker. En dat hij Polly een luxeleven kon bieden, stond ook vast. Maar nu
vertelt ze hem dat dat niet genoeg is: ze wil meer dan nachten vol hartstocht en ontbijt met kaviaar. Ze wil
dat hij zijn hart voor haar openstelt. En dat is, zo vreest hij, onmogelijk…
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy
seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie
hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij
het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining 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
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind –
voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige
week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil
weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te
kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet
beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval
geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens
een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze
dat het een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
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
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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.
De drukker van Venetië Javier Azpeitia 2019-06-22 In 1530 bezoekt Paolo Manuzio zijn moeder op het
platteland van Modena, om haar een eerste versie te laten lezen van zijn biograﬁe van Aldo Manuzio, Paolo's
overleden vader en de belangrijkste drukker uit de geschiedenis. Hij heeft er echter geen idee van hoe
radicaal het ware leven van zijn vader afwijkt van het heroïsche levensverhaal dat hij heeft geschreven.
Vanaf het moment dat Aldo Manuzio aanmeerde in Venetië in 1489, met een plan om excellente uitgaven te
maken van juweeltjes uit de Griekse literatuur, ondervond hij problemen en tegenslag. Van gestolen
manuscripten tot censuur door invloedrijke Venetianen, tot commerciële beperkingen opgelegd door de
eigenaar van de drukkerij - de invloedrijke Andrea Torresani, die later zijn schoonvader zou worden. De
aanvankelijk brave leraar Manuzio leert gaandeweg over de wereld en het wereldse.
Baas Boek vijf Victoria Quinn 2018-09-20 Tatum Titan is nu van mij. Ik heb haar eindelijk terug. Maar we
moeten samen de scepter zwaaien over een stad. Moeten een hele wereld veroveren. En er is geen andere
vrouw die ik aan mijn zijde zou willen hebben.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte inﬁltratie in een drugskartel en een aanslag op
zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt
vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en
wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,
moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het
drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje,
blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar
worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als
kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag.
Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Het leger van de Denen Bjørn Andreas Bull-Hansen 2021-09-16 Het derde deel van De Jomsviking-serie Het is
het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als heerser van het gebied Vingulmörk een machtige man in
Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is slechts een vage herinnering. Maar conﬂicten blijken niet
ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik Håkonsson, als de Deense koning Sven Gaﬀelbaard
heeft zijn zinnen gezet op de Engelse koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense heerschappij vielen
worden opnieuw veroverd, en de verachte koning Ethelred moet van de troon worden gestoten. Het leger
van de Denen voert de lezer naar de gewelddadige tijd waarin de Scandinavische heersers allianties
vormden om het noorden van Groot-Brittannië te veroveren. Met het christendom in aantocht staat de
Oudnoorse samenleving op het punt voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in de pers ‘Het
indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van de kleinste details tot de meest indrukwekkende scènes. De
personages zijn exotisch en overtuigend. Bull-Hansen kan zowel poëtisch als dramatisch zijn. Dit is bovenal
een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid. Absoluut
een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’ ****
Hebban.nl
Filosoﬁe voor een betere wereld Floris van den Berg 2009 Beschouwing over een voor ieder toepasbaar
ﬁlosoﬁsch model, waarbij de individuele gevoelens en emoties bepalen wat er veranderd moet worden om
het leven dragelijker en plezieriger te maken.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in
Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het
gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire
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opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de
bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor
nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een
goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij River
en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is
wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent
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geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton alles uit
de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij
hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden – en
hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een
traktatie.’ Publishers Weekly
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