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Ryan Extreem Een toevallige ontmoeting met een agent van de Britse geheime dienst
MI6 leidt voor Joe Gardner tot een gevaarlijke SCHIETSCHIJF: MISSIE in Gibraltar.
Zijn doel: het oprollen van een smokkeloperatie van cocaïne waarbij een voormalige
sas-militair en de Britse marine betrokken zijn. Maar Gardner is niet alleen. Een
mysterieuze moordenaar, een expert in oosterse vechttechnieken, volgt al zijn
bewegingen. Dat kan niet goed gaan. Chris Ryan Extreem is een nieuwe e-boekserie
die nog extremer is dan Chris Ryans eerdere werk. Elk verhaal wordt verteld in 4
laag geprijsde e-boeken, gevolgd door Schietschijf, de omnibuseditie die voorzien
is van 20% extra materiaal.
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
De Cock en de schaduw van de dood (deel 87) Baantjer 2020-08-04 De Cock wordt
opgeroepen: een dode vrouw op straat, onder verdachte omstandigheden uit een
hotelraam gevallen. Tot zijn ontzetting wordt zijn stagiair Lotty door een
onbekende omstander neergestoken. In De Cock en de schaduw van de dood (Baantjer
deel 87) worden de Amsterdamse rechercheur De Cock van Bureau Warmoesstraat en
zijn collega Vledder, geconfronteerd met geweld tegen hulpverleners. Niet zelden
komen meldingen op de Warmoesstraat op een ongelegen tijdstip binnen. Zo ook
wanneer De Cock, Vledder en hun collega’s een koffiemoment hebben voor het
afscheid van Lotty, de zeer gewaardeerde stagiaire. Maar de taart is nog niet op
als De Cock wordt opgeroepen: een dode vrouw op straat, onder verdachte
omstandigheden uit een hotelraam gevallen. Lotty gaat natuurlijk nog even mee op
haar laatste dag. Als de politie de straat afzet om het opdringerige en onrustige
publiek op afstand te houden en de ambulance door te kunnen laten, krijgt De Cock
er tot zijn ontzetting een tweede misdrijf bij, want Lotty wordt door een

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…
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
Mafiopoli Sanne de Boer 2020-10-30 Vlak nadat journaliste Sanne de Boer naar een
idyllisch dorp in Zuid-Italië verhuist, wordt er in de buurt een man
doodgeschoten. Het slachtoffer blijkt lid van de 'Ndrangheta, de maffia uit
Calabrië. De moord is het begin van een jarenlange zoektocht naar de mysterieuze
'Ndrangheta. Hoe kon er in een sprookjesachtige uithoek van Italië zo'n
onstuitbare criminele multinational ontstaan? Wat maakt deze maffia zo ouderwets
en provinciaals en tegelijkertijd zo modern en werelds? In Mafiopoli spreekt Sanne
de Boer met dorpsgenoten, ondernemers, openbaar aanklagers en kroongetuigen. Ze
schetst een onthullend en huiveringwekkend beeld van een uiterst geraffineerde
maffia die ook in Nederland een stevige voet aan de grond heeft gekregen.
Schietschijf Chris Ryan 2013-07-17 Sneller, rauwer, grimmiger, dodelijker... Chris
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onbekende omstander neergestoken...
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem
het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale
gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er
nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
één enkel seizoen de absolute top bereiken.
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.
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft
een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun
moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op
Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar
ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere
gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie
breken of haar hart openen...
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 seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of
hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
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onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe alleenstaande vader
Slade Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners van het stadje dat de
bruidsklokken snel zullen luiden. De weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee
onstuimige zoontjes moet aanpakken - en laat de mooie Danielle Wilde nou precies
weten hoe ze met zulke boefjes moet omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op
haar, en ook Slades hart laat ze niet onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze
zich thuis voelt in het gezinnetje en graag meer dan een verzorger zou willen
zijn. Dat Slade heeft gezworen nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen in
Riverton niet al te veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal haar
zinnen op een huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomenserie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie
begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde.
Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze
heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft
het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een
knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is
wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies
vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het
probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en
zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier
nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar
gelijke gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je
weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid
zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op
tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je
niet aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het maar! Als
Harper Devlin door haar man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven,
vertrekt ze vlak voor de feestdagen met haar twee dochters naar haar zus in Silver
Springs. Misschien dat ze bij haar familie rustig kan herstellen van haar gebroken
hart. Ze vindt echter troost in een heel onverwachte hoek, namelijk bij de knappe
én beruchte Tobias Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt
hij een verdriet bij haar dat hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft
2/6

Downloaded from amalattea.com on August 17, 2022 by guest

uitgezeten voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij
helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de mooie Harper zich ook met hem
verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar te kussen niet meer
weerstaan. Ze zou echter nooit deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is totaal
ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per
stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar
renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé
kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische
Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al
jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen
schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen
paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een
ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto
om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun
dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky
Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe roman van
Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een upper class milieu waar het
wemelt van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en waar liefde, waarheid
en ambities regelmatig op gespannen voet staan. In een Vlaamse verkaveling, boven
op een berg, woont de familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke
kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren nauwlettend in de
gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan, maakt carrière in een door
schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en
benieuwd naar het echte leven, zoekt haar eigen weg met de middelen van haar
generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan
zij in haar eentje een oud patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante,
scherpzinnige familieroman, vol intrigerende karakters die met veel psychologisch
inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese mens
de maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met
haar sublieme, spitsvondige pen het tragische en het komische in een roman die
zowel een literaire Desperate Housewives is als een Europees antwoord op Vrijheid
van Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een manke familie en van deze
tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan
debatten op televisie, maar bovenal de auteur van een nu al schitterend en in zijn
soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste roman Held werd genomineerd voor de
bng Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako Literatuurprijs; haar
laatste roman Dit is van mij stond op de longlist van de ako Literatuurprijs en de
Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België.
Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door
Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang zal blijven achtervolgen.
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IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De
Coster de illusies van social climbers, in een roman die aantoont dat elk
ongelukkig gezin nog altijd ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
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.
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel op
Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen. Een seriemoordenaar
verbrandt mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe. Detective
Washington Poe krijgt een moeilijke zaak toegewezen in M.W. Cravens Brandoffer –
de zenuwslopende prequel op Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een
seriemoordenaar mensen levend te verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij
laat geen sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Dan ontdekt men
dat er in de verkoolde overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat
gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective,
gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen
ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het aantal
slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend verbrand
worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14 In De rat van Amsterdam
vertelt de 42-jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse gevangeniscel over zijn
leven. Met vervalste Joodse identiteitspapieren wil het gezin Katz in 1990 de
hoofdstad van de Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft
uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet om hun in Riga
begraven dochter Liza nauwelijks te boven komt en steeds verder wegkwijnt,
proberen vader en zoon Katz ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk te
integreren. Vader Katz begint een instituut voor Duitse taal- en letterkunde,
terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor de Nationale Armenloterij gaat
werken, een filantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra, een
borderline-achtig meisje en dochter van de puissant rijke loterijbaas, voert Ruben
Katz uiteindelijk naar het moderne Rusland, waar hij lid wordt van het ‘Siberisch
Front’, een schimmige organisatie van Europeanen die Moskou verkiezen boven
Brussel.
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een
heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in
New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster
van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New York, beschouwt Molly
zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties. Ze heeft één liefde in
haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel oog voor haar hond
tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde
advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit is
Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen
over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt met de adembenemende
vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij alleen
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maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu eens een hond van iemand leent... zou
hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van
relaties weten. Maar terwijl er langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken
ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de succesvolle De
Killing-serie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De achttienjarige Paolo Uccello
rouwt om het verlies van zijn ouders en probeert te overleven onder het Duitse
regime. Als laatst overgebleven familielid is hij de enige die het weversbedrijf
van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl de datum waarop hij zijn laatste opdracht
moet inleveren steeds dichterbij komt, realiseert Paolo zich dat hij die nooit op
tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp krijgt. Wanneer het lichaam van een Joodse
vrouw wordt gevonden in de haven van Castello en Paolo zijn afschuw over de moord
niet kan onderdrukken, wordt hij benaderd door de plaatselijke priester. Die
verzoekt Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om een voortvluchtige Joodse
broer en zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar hij
realiseert zich ook dat dit de hulp is waar hij op hoopte. Al snel blijkt de
Venetiaanse politie op zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert
wanhopig te voorkomen dat ze worden gevonden, maar de zus stort zich in het
Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan alleen haar eigen leven op het
spel... In de pers ‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk genoeg om uit te kijken
naar de volgende delen.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘De spanning is
bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer
helemaal af.’ ***** Nu.nl ‘Aangrijpend en krachtig. De engel van Venetië roept de
spanning en dreiging van het door de nazi’s bezette Venetië overtuigend op.’ Tess
Gerritsen, New York Times-bestsellerauteur
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
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.
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van de Eilandliefde-serie ‘Heerlijk
voor op het strand of onder de parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende Freriks staat
op een keerpunt in haar leven: ze is gestopt met haar opleiding en is totaal
onverwacht gedumpt door haar vriend. In een opwelling boekt ze twee weken vakantie
op een waddeneiland, om het einde van haar relatie te verwerken en te bedenken wat
ze nou eigenlijk wil met haar leven. In Grote Vis, de enige strandtent op het
eiland, raakt ze aan de praat met de eigenaar Axel en zijn beste vriend Vincent.
De twee zijn tegenpolen: zo vrolijk en flirterig als surfer Vincent is, zo serieus
en ontoegankelijk is Axel. Nu ze er toch is helpt Wende de twee her en der met een
klusje, en al snel komt ze er dagelijks, raken ze echt bevriend en lijkt haar oude
leven heel ver weg. Behalve oprechte vriendschap voelt Wende ook iets anders voor
de stugge Axel, al wil ze daar nog niet te veel over nadenken nu haar nieuw
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verworven vrijheid net een beetje begint te wennen. Tot haar ex ineens voor haar
neus staat en alles op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jackie van Laren
‘Een snelle en heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’ Hebban.nl ‘Een
achtbaan van emoties, drukte, aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
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.
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse
Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege
de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland.
Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje
bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld,
ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en weer geslingerd tussen
hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal
terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de
Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor
rabbijn aan talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert
regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten
over Israël en het Jodendom.
Geliefde Penelope Sky 2020-10-15 Ik ben het enige kwijtgeraakt dat ooit iets voor
me heeft betekend. Mijn vrouw. En dat is mijn eigen schuld. Ik zou mijn leven,
mijn trots, alles willen geven voor de vrouw van wie ik hou. Of ze nou van mij
houdt of niet.
Terug naar Whispering Wind Sherryl Woods 2018-02-13 Megan O'Rourke is
hoofdredactrice van een succesvol tijdschrift, maar wanneer ze een telefoontje
krijgt dat haar grootvader is overleden, laat ze haar werk meteen voor wat het is
en vertrekt naar Whispering Wind, in Wyoming. Daar ontdekt ze dat hij haar niet
alleen de ranch heeft nagelaten, maar ook de zorg voor zijn dochter - een lastpost
van acht - van wie ze nog nooit had gehoord! Er staat haar nóg een onwelkome
verrassing te wachten: ook Jake Landers, haar oude liefde, is teruggekeerd naar
Whispering Wind. Ooit vertrokken toen hij door haar grootvader van diefstal werd
beschuldigd, is hij inmiddels een succesvol advocaat. En hoewel hij Megan met raad
en daad ter zijde staat, windt hij er geen doekjes om: hij wil de ranch van haar
overnemen als zij besluit naar New York terug te keren. Nu moet Megan in zichzelf
de antwoorden zien te vinden op een aantal belangrijke vragen. Is ze bereid de
zorg voor een kind dat ze niet kent op zich nemen? Ook als dat betekent dat ze New
York moet verlaten en haar carrière vaarwel moet zeggen? En vooral: waar hoort ze
eigenlijk thuis? Dit verhaal is eerder verschenen.
Hart voor je brein Erik Scherder 2020-10-27 Al jarenlang heerst er een pandemie:
‘lichamelijke inactiviteit’. Inactief leven verhoogt het risico op overgewicht,
hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Mensen die hiermee belast zijn, blijken
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(extra) kwetsbaar voor andere ziekten, zoals virale infecties! Bewegen en een
gezond voedingspatroon hebben grote invloed op het hart, de hersenen en het
immuunsysteem. Bewegen en bepaalde voedingsstoffen prikkelen de binnenwand van de
bloedvaten waardoor nitric oxide (NO) wordt geproduceerd, wat zorgt voor
verwijding van de bloedvaten. Een sterkere bloedsomloop heeft een positief effect
op het hartvaatstelsel, de hersenen én ons immuunsysteem! Hoe vaak we moeten
bewegen, en om welke voedingstoffen het gaat wordt toegankelijk en toch uitdagend
uitgelegd. Een boek voor mensen die écht willen investeren in een gezond leven.
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een
prinses. Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar zeker te
wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht nog niet, en jock
Hunter lijkt interesse in haar te hebben. Toch wil Sam liever doorgronden waarom
Scott, de cowboy en klusjesman die haar moeder voor de verbouwing heeft ingehuurd,
haar zo aantrekt en dan weer afstoot. Het grootste raadsel van Robstown is wat hij
in zijn smeulende, bruine ogen verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott
voor haar in de bres als de zaken anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er
echt geen houden meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt.
Maar dat lost het probleem dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij
uiteindelijk zijn hart bij haar uitstort, is de waarheid schokkender dan ze ooit
had kunnen vermoeden. Soms is het leven nog oneerlijker dan je dacht.
Verrukkelijk kerstfeest Jill Shalvis 2020-11-10 Zijn haar taco’s nou zo pittig, of
krijgt ze het zo warm van hém? Na jaren van de ene naar de andere plek te hebben
gezworven, weet Ivy Snow niet beter dan dat alles tijdelijk is: scholen, vrienden
en veel te veel foute mannen. Nu ze een succesvolle foodtruck heeft en een
appartement waar ze zich helemaal thuis voelt, is haar leven eindelijk in wat
rustiger vaarwater beland. Ze is niet van plan om het door wie dan ook te laten
ontregelen. Al helemaal niet door sheriff Kel O’Donnell - want bij hem staat
‘tijdelijk’ op zijn voorhoofd te lezen! Maar hoeveel langer lukt het haar nog om
zijn lome, sexy glimlach te weerstaan?
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en haar man hebben op het South West
Coast Path de redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar een normaal bestaan
blijkt moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall wordt hun redding. Sinds
Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en alleen met een rugzak en een
tentje de bijna duizend kilometer aflegden van het South West Coast Path, en ze
maanden lang leefden aan de wilde en winderige kustlijn van Engeland, voelen de
kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als hun thuis. Moth had een
terminale diagnose, maar tegen elke medische verwachting in lijkt hij in de natuur
te zijn opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook tussen land en
zee dat alles mogelijk is. Als ze uiteindelijk terugkomen in de bewoonde wereld,
blijkt een dak boven je hoofd nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal
bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooflijk gebaar van iemand die hun
verhaal heeft gelezen alles anders maakt. De kans nieuw leven te blazen in een
prachtige, oude boerderij diep in de heuvels van Cornwall en het door landbouw
verarmde land stukje bij beetje terug te geven aan de natuur, wordt hun redding.
Het wordt het nieuwe pad dat zij volgen. De wilde stilte is een verhaal van hoop,
en van een levenslange liefde die sterker is dan al het andere. Het is een even
helder als fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en
de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn (1963)
debuteerde overwel digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een internationale
bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer 2013-04-10 Op 30 oktober 2001
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presenteert de nog onbekende schrijfster Judith Koelemeijer een boek over haar
familie in haar geboortedorp Wormer. In het dorpscafé houdt Jan Blokker een
vlammende lofrede: 'Al lezend heb ik vaak moeten denken aan Montaillou, van de
Franse historicus Le Roy Ladurie. [ ] Montaillou in het twintigste-eeuwse Wormer
dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder er zes eeuwen op te hebben moeten
wachten. Historici van de toekomst zullen hun vingers aflikken bij het rijke
materiaal.' In de jaren daarna valt Nederland massaal voor Het zwijgen van Maria
Zachea. Het boek wint de ns Publieksprijs, het Gouden Ezelsoor en de Zaanse
Cultuurprijs. In tien jaar tijd gaan er 300 000 exemplaren over de toonbank. Het
zwijgen van Maria Zachea zette een trend, constateert de Volkskrant: mede door het
succes van het boek is de familiegeschiedenis een uiterst populair genre geworden.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3
van de D.I. Callanach-serie, 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
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een
primitieve kano door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur
Tom Stilton. In zijn zak zit een foto van een onbekende man. Hij is op weg naar de
zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om zichzelf te
verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft begaan. In
Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto
gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt
gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt
Mette Olsäter een schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia
moet bewijzen dat er grote fouten zijn gemaakt.
De val van Amerika Michael Persson 2020-10-12 Hoe ziet de toekomst van de VS
eruit? Journalist Michael Persson reisde voor deze vraag door een land dat vlak
voor de verkiezingen met crisissen worstelt waarin het steeds verder verstrikt
raakt. Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in augustus 2015 naar de
Verenigde Staten verhuisde, was daar net een maand eerder Donald Trump van een
roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat geen presidentskandidaat voor hem had
durven zeggen: Amerika, het uitverkoren land, is een derdewereldstaat geworden.
Trump beloofde het weer groots te maken. Maar zijn presidentschap heeft juist nog
meer zwakke plekken en breuklijnen blootgelegd. Onderwijs, gezondheidszorg,
infrastructuur, immigratie, segregatie, de enorme ongelijkheid en de democratie
zelf: op al deze terreinen zakt het land op de internationale ranglijsten, tot
grote zorg van de meeste Amerikanen. Maar over de oplossingen verschillen ze enorm
5/6

Downloaded from amalattea.com on August 17, 2022 by guest

van mening, en de politiek is onderdeel van het probleem. Het land lijkt steeds
verder in zichzelf verstrikt te raken. Persson reisde het land door en ontdekte
hoe Amerika zichzelf opnieuw ontdekte. Van de nihilistische machthebbers in
Washington tot de hoogmoedige monopolisten van Silicon Valley. Van de mijnbouwers
in West Virginia tot de boeren van Wisconsin. En van een bosbrand in Californië
tot de pandemie in Queens. Het resultaat is een fascinerend boek over een land in
crisis, waarin de Amerikaanse Droom een illusie is gebleken en Trump de
personificatie daarvan, maar waar ondanks alles, dankzij de veerkracht van de
individuele Amerikanen, nog steeds ruimte is voor optimisme.
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van
binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van
je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie over je eigen
gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond
bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch
ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn,
gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot
zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze geestkracht,
gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest
bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op basis van:
wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle
ervaringen van anderen; praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen
zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit 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
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dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte de fout van
mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder ervoor te
betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij het mis. Nu zal ik
iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand. Maar zelfs
als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik haar niet op.
Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik hou haar. En ik geef haar niet op.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen
opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten,
tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is
eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te
vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat
het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en
‘Een oude eik was getuige’.
Het schaduwspel Simone van der Vlugt 2018-07-02 Het schaduwspel van Simone van der
Vlugt is geeft een levensechte inkijk in de Nederlandse geschiedenis, het leven
van de Amsterdamse elite in de 17e eeuw en de zware zeereis naar het Verre Oosten.
Het schaduwspel van bestsellerauteur Simone van der Vlugt is een magistrale
historische roman over Eva Ment en Jan Pieterszoon Coen, in de woelige tijd van de
VOC. Eva Ment, dochter van een Amsterdamse lakenkoopman, ontmoet Jan Pieterszoon
Coen op een literaire bijeenkomst. Jan is een man van aanzien: vriend van prins
Maurits en gouverneur-generaal van Batavia. Ze trouwen en reizen in het voorjaar
van 1627 met hun pasgeboren dochtertje naar de Oost, waar ze als vorsten worden
onthaald. Er volgt een periode van gewenning, en van grote tegenslagen. Na een
aantal jaar reist Eva Ment gedesillusioneerd terug naar Amsterdam. Simone van der
Vlugt kan als geen ander een historisch verhaal tot leven wekken en Het
schaduwspel biedt een levensechte inkijk in een periode uit de Nederlandse
geschiedenis die meer dan ooit onderwerp van discussie is.
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