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dagen Genevieve en Vijftig tinten grijs
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van
den Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met
uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse groenten, fruit en
het beste wat de zee te bieden heeft, is de
sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In
haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen
van het mediterrane dieet combineert met de
kracht van gezonde vetten voor meer energie,
een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te
activeren en van de low carbkeuken een
duurzame, ﬂexibele levensstijl te maken. De 70
mediterrane gerechten bereid je in minder dan
15 minuten en zijn gluten- en granenvrij,
suikervrij, grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch, vis en
gevogelte.
Het Utopia experiment Robert Ludlum
2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Utopia experiment Een revolutie op het gebied
van oorlogvoering, maar is het wel veilig?
Dresner Industries presenteert een revolutionair
nieuw product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon
Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te
bepalen van het apparaat en de bijbehorende

Handboek bij de Bijbel Pat Alexander 2002
Ten oosten van het westen Miroslav Penkov
2012-03-15 Een jongen probeert via eBay het
lichaam van Lenin voor zijn communistische
grootvader te bemachtigen. Een mislukt
wonderkind steelt een gouden cruciﬁx uit een
orthodoxe kerk. Een jongeman ontmoet zijn
nichtje, de liefde van zijn leven, eens in de vijf
jaar in de rivier die zijn geboortedorp in oost en
west verdeelt. In de verhalen in Ten oosten van
het westen schrijft Miroslav Penkov over de
tumultueuze politieke en religieuze geschiedenis
van zijn geboorteland Bulgarije. Zijn personages
rouwen om een vervlogen verleden en verlangen
naar een toekomst die nooit zal komen. Penkovs
verhalen zijn, ondanks de gewichtige thema's,
lichtvoetig en ontroerend. Ten oosten van het
westen is de indrukwekkende aankondiging van
een groot literair talent
Speel met mij Indigo Bloome 2013-02-20
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee
kinderen en met een heel leuke baan - staat op
het punt zich in een gewaagd avontuur te
storten. Als ze voor een serie belangrijke lezingen
in Sydney is, komt ze haar oude vlam Jeremy
Quinn tegen met wie ze spannende
herinneringen aan een turbulente studententijd
deelt. Gevaarlijk èn aantrekkelijk! Na een paar
glazen champagne in zijn penthouse, stelt de nog
even onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te
doen aan een gewaagd, psychologisch en
lichamelijk spel. Als ze zich vervolgens helemaal
aan hem overgeeft, liggen er ook andere gevaren
op de loer. Ze komt terecht in een wereld die
extremer en veel gevaarlijker is dan zij ooit had
kunnen vermoeden. Voor de lezers van Negentig
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implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een
nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk
maakt. Een uitvinding die niet in handen van
Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge
wel zon zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat
Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar
voor eigen leven de waarheid te achterhalen die
hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen
houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste
door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels
meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op
zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne
is succesvol verﬁlmd met Matt Damon in de
hoofdrol.
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic
2011-05-03 Op het moment dat de driejarige
Dora de crèche binnen stapt, valt Luka ﬂauw.
Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee
kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders naar Parijs
verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien
jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij
elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen
doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een
geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat
zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel
mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort
Dora niets meer van hem
Het uur tussen hond en wolf Silke
Scheuermann 2007 Twee totaal verschillende
zussen krijgen na jaren weer contact met elkaar.
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
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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 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
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is
een geweldige, unieke opportuniteit, die we met
beide handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven
door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen,
de bestaande orde staat op losse schroeven,
structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen
door te voeren, om stappen te zetten naar een
betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met
VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen
mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance
organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om
Europa te versterken? Hoe moeten we onze
relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze
crisis?
Literatuur Gillis Dorleijn 2017-02-24 De situatie is
herkenbaar. Sophie stapt een boekwinkel binnen
om er, met een gekregen boekenbon, een
stapeltje boeken te kopen: een kinderboek om
voor te lezen, een internationale bestseller, de
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nieuwste vertaling van Dante, een literaire
thriller. De jonge vader David moet in dezelfde
boekhandel beslissen welk boek hij zijn dochter
voor een verjaardagsfeestje van een
klasgenootje cadeau zal laten geven. De nog
jongere Joris vraagt zich af wat de geschiktste
titel is om op zijn nachtkastje te leggen als zijn
nieuwe geliefde bij hem op bezoek komt, of,
naderhand, welke boeken hij achteloos in de
woonkamer zal leggen bij de eerste
kennismaking met zijn potentiële schoonfamilie.
Een e-boek heeft daarbij niet zoveel zin, al kan
het technologische snufje op zich misschien ook
wel indruk maken. Kortom, literatuur heeft niet
alleen een intrinsieke waarde (de zogenaamde
'literaire kwaliteit'), maar belichaamt veel meer.
Literatuur maakt deel uit (of heeft deel
uitgemaakt) van onze dagelijkse levenswijze, van
onze leefstijl, zowel individueel als sociaal, in het
privéleven en in verschillende netwerken (de
vriendenkring, de werkkring, het onderwijs, de
vrije tijd). Literatuur behelst ook de boeken die
worden gelezen (of probleemloos ongelezen
blijven), die worden verslonden of langzaam
worden doorgewerkt, die soms opnieuw worden
gelezen om uit te groeien tot ware lijfboeken
(livres de chevet), die worden bewaard om al dan
niet te worden uitgeleend in de openbare
bibliotheek. Kijk naar iemands boekenkast en zeg
wie hij of zij is, of beter wie hij of zij voorgeeft te
zijn. Dit Elementair deeltje wil de complexe
geschiedenis van onze omgang met literatuur op
een toegankelijke en brede manier analyseren.
Daarbij gaat het doelbewust niet om een
traditionele geschiedenis van de (Nederlandse)
literatuur, laat staan om een lijst van
meesterwerken onder opgaaf van redenen
waarom zij eeuwige roem verdienen. Ons
vertrekpunt is de dagelijkse omgang met
literatuur. Die literaire praktijk is verbonden met
een aantal verwachtingen en ideeën omtrent de
eﬀecten die waardevolle literatuur kan hebben:
individuele verrijking, opvoeding, sociale
mobiliteit, politieke verandering, intellectuele
uitdaging, louter amusement enzovoorts. Daarbij
vormt literatuur ook een soort van eigen
organisatie: van de mondelinge literatuur uit de
middeleeuwen, via de uitvinding van de
boekdrukkunst en de hausse van literaire
genootschappen, tot de vele literaire prijzen
vandaag, de veelbesproken interviews, de
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literaire controverses en de ingewikkelde
structuur van de boekenmarkt. In een aantal
hoofdstukken wordt literatuur benaderd als een
probleem en een uitdaging, waarmee de
maatschappij voortdurend in dialoog gaat en zeker in het geval van de moderne, postmoderne
en postpostmoderne literatuur - mee worstelt. De
schrijver en de lezer zijn vaak elkaars
bondgenoot en spiegel, maar op andere
momenten zijn ze als elkaars tegenpolen in een
vechtscheiding verwikkeld. Achtereenvolgens
gaan wij in op de manier waarop literatuur wordt
gedeﬁnieerd, de geschiedenis van het begrip
'literatuur' - dat veel jonger is dan doorgaans
wordt aangenomen en misschien wel aan zijn
einde toe is -, op het belang van verwachtingen
en literatuuropvattingen, op de rol van de auteur
in de loop van de geschiedenis, op de diverse
classiﬁcaties van literaire teksten (onder meer
het probleem van de genres), op de structuur en
de impact van de boekenmarkt, en ten slotte op
de grote uitdagingen van deze tijd: de
veelbesproken ontlezing, de impact van de
nieuwe media en de nieuwe technologieën, de
aangezegde teloorgang van een aloud
beschavingsideaal, de toenemende globalisering
en het belang van een zogenaamde
wereldliteratuur. Het boek is geschreven voor
een breed geïnteresseerd publiek. Het gaat
theoretische kwesties niet uit de weg, maar
presenteert die via concrete voorbeelden en een
probleemgerichte benadering, met oog voor de
veelzijdigheid die literatuur kenmerkt.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk
1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over
koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de
gekste avonturen en blijven altijd optimistisch.
Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen
vanaf ca. 4 jaar.
Publieke zaken in de marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we van marktwerking
hebben? Behartigt de markt de publieke
belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen marktpartijen en
de overheid toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de
ingrijpende maatschappelijke transformatie die
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zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken.
De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook
binnen de domeinen markt, overheid en
samenleving zijn veranderd. Het
marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige
vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op
het behartigen van publieke zaken zal in de
huidige marktsamen¬leving op een bredere leest
moeten worden geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR
werkt deze visie uit door in het bijzonder
aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die
het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert
de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat
deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk
worden genomen.
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 oudpresident 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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een
Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de
wereld te redden. In Oeganda wordt een Special
Forces-team kansloos verslagen door een groep
boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken
voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon
Smith van Covert One de taak het incident te
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onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde
parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime dienst in
Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith
en zijn team een race tegen de klok om de
wereld van de ondergang te redden...
Anastasius' ,,wechwyser'', Bullingers
,,huysboeck'' en Calvyns ,,institutie''
Vergeleken in Hun Leer Van God en Mensch
Gerardus Oorthuys 1980
De wonderjaren van Billy Marvin Jason
Rekulak 2017-05-17 Als je ooit verliefd bent
geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of
Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor
humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy
Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent
geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of
Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor
humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy
Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De
veertienjarige vrienden Billy, Alf en Clark hebben
maar één doel: een exemplaar bemachtigen van
de nieuwe Playboy, met blootfoto's van Wheel of
Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong
om er een te kopen, dus probeert Billy via de
winkeliersdochter toegang te krijgen - met
verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en
humor is De wonderjaren van Billy Marvin een
onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een
tijdschriftenroof, volwassen worden, computers
en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een
ouderwetse Spielberg-ﬁlm - een heerlijk, grappig
en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en
buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd
toen cassettebandjes goud waren, telefoons een
snoer hadden en Playboy voor de grootste
opwinding zorgde. Dit is je volgende favoriete
boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride
and Prejudice en Zombies
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald
Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke
en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde
familie Rajasekharan om onduidelijke redenen
wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks
gebeurtenissen die het leven van de zesjarige
Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele
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weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze
om het leven gekomen en is haar oudste zus
voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha blijft
eenzaam achter, gestrand in een familie die
langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond
van het zinderende Maleisië van de jaren zestig
gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor
stapje de duistere, complexe geheimen en
leugens van een immigrantenfamilie te
onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het wonderschone
taalgebruik en de superieure opbouw zullen de
lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
Verboden stad William Bell 1991
God is niet verlegen Olga Grjasnowa
2018-06-07 Hammoudi, een jonge Syriër die in
Parijs geneeskunde heeft gestudeerd, moet terug
naar Syrië om zijn paspoort te laten verlengen.
Precies op dat moment breekt in Syrië de oorlog
uit en kan hij geen kant meer op. Hij besluit zich
aan te melden bij het verzet tegen het Syrische
regime. Amal is een jonge actrice uit Damascus
die zich ook heeft aangesloten bij de protesten
tegen het regime. Hammoudi en Amal kennen
elkaar niet, maar als de oorlog steeds heviger om
zich heen grijpt besluiten ze allebei te vluchten.
Na een levensgevaarlijke reis ontmoeten ze
elkaar in Berlijn. Amal heeft inmiddels een jong
meisje geadopteerd van wie de moeder de
boottocht naar Europa niet heeft overleefd.
Hoewel het erop lijkt dat ze in een veilig land zijn
aangekomen, zijn hun problemen nog lang niet
voorbij. In Duitsland worden ze gezien als niets
meer dan vluchtelingen, en de toenemende
vreemdelingenhaat grijpt diep in hun leven in.
Het alternatief Rudolf Bahro 1978
Human resource management Margaret Foot
2009 Studieboek voor het hoger onderwijs.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit
bloedstollende derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Janson-reeks
raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in
de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika.
Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie
Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans
om de wereld te redden Ooit was Paul Janson
geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van
het werk. Hij werkt nu freelance als detective en
schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson
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neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet
dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om
zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw
Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet
weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst
dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van
olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een
achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de
Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Na het vuur, een ademloze stilte Evie Wyld
2011-04-13 Nadat zijn relatie op de klippen is
gelopen, verhuist Frank van Canberra naar het
huisje van zijn grootouders aan de oostkust. Hij
wil zijn gewelddadige jeugd en de slechte relatie
met zijn vader vergeten. In het kleine dorp
midden in de overweldigende Australische natuur
lukt het hem een nieuw leven op te bouwen.
Frank maakt zelfs vrienden: zijn buren en vooral
hun zevenjarige dochtertje Sal. Maar het is niet
eenvoudig om het verleden te vergeten en na
verloop van tijd gaat Frank in Sydney op zoek
naar zijn vader Leon. Leon is in de jaren vijftig en
zestig opgegroeid als zoon van een
getraumatiseerde oorlogsveteraan. Dan krijgt
Leon een oproep voor dienst in de
Vietnamoorlog. Hij is er getuige van vreselijke
dingen en raakt na zijn terugkeer naar Australie
aan lager wal. Als Frank na de zoektocht naar zijn
vader Leon terugkomt in zijn dorp, blijkt zijn
huisje vernield te zijn. Buurmeisje Sal wordt
vermist en Frank wordt verdacht van moord. De
problemen uit zijn jeugd, waarvoor hij op de
vlucht is, hebben plaatsgemaakt voor nieuwe
problemen.
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
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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
Publieke vijand nummer twee Anthony
Horowitz 2002 Nick Simpel raakt ongewild
betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen
dat hij onschuldig is, moet hij de echte dader
ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in
de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan
de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet
zich een beslissend moment voor waarna je weet
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor
Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het
was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroﬀen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen.
Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is
weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets
meer dan een goede vriend en vertrouweling.
Durft Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen?
De pers over de Familie Bridgerton serie:
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van
Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een
haynes-repair-manual-for-kia-pride

terroristische organisatie te ontmaskeren is
mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat
zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde
telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde
van Sophie McKenzie, die met haar debuut
Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor
jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betredenelastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun
poging om een terroristische organisatie te
ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus,
die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij
rond. En híj beschuldigt juist Charlie en Nat van
terrorisme! Met de politie en de terroristen
achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één
uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van
de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen.
Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het
leven op een high school met wel heel bijzondere
leerlingen De spanning tussen de normo's en de
monsters loopt hoog op. Frankie en Melody
vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen
voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze
bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze
niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische
prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de
monsters en doet er nu alles aan om het
masterplan van Frankie en Melody te laten
mislukken.
De schaduw van de muur Christa Laird 1990
Omdat hun moeder te ziek is om voor hen te
zorgen, wonen de dertienjarige Misha en zijn
twee zusjes tijdens de Tweede Wereldoorlog in
een weeshuis in het joodse getto van Warschau.
Misha voelt zich verantwoordelijk voor hen en
waagt keer op keer zijn leven om aan eten te
komen.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron
2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en
de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel
de politie met man en macht onderzoek doet,
kan dat niet voorkomen dat er de volgende
dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is
geen enkele connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud
en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber
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Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering aan een oude zaak
waarin een jong meisje slachtoﬀer werd. Toch
maakt dit juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als
een familielid wordt weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen
vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt.
IJskoud is het tweede deel in de spannende serie
De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk
en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids
over De Noordzeemoorden 1
Een jaar op het land Alice Provensen 1978
Informatief boek over de invloed van de
jaargetijden op het leven van de dieren die op en
om de boerderij voorkomen.
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier
generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen
van een vreselijk geheim. Een meeslepend
verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun
strijd, hun geloofscrises en hun overwinningen.
Een diep verlangen naar liefde en waardigheid
verbindt de vier vrouwen in dit ontroerende boek.
Zij moeten leren omgaan met de keuzes die zij
maakten en die hun moeders vóór hen maakten.
Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren
gevangen houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al
meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma
Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht
verborgen heeft gehouden. Maar als zij ziet hoe
het huwelijk van haar kleindochter in het slop
raakt, realiseert Emma zich dat de leugens over
haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren
verwoesten. Kan zij haar kleindochter helpen de
erfenis van verkeerde keuzes van zich af te
werpen? Of neemt zij haar geheim en haar
gebroken hart mee het graf in?¶Een meeslepend
verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun
strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele
succesvolle romans, waaronder De boomgaard,
Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is ze een
veelgevraagd spreekster. Ze woont met haar
gezin in Illinois.
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Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele
Franse hof is in rep en roer: kardinaal Mazarin, de
eerste minister van het koninkrijk, wil voor het
volgende carnaval een groots Italiaans
melodrama opvoeren. Maar welk complot gaat er
werkelijk schuil achter deze weelderige
opvoering? Dat vraagt de jonge Atto Melani zich
af, de hoofdrolspeler van het geheimzinnige spel.
Samen met zijn trouwe secretaris gaat hij op
onderzoek uit en stuit op een duidelijke
samenzwering die teruggaat tot het Florence van
twee eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale
editie is de andere kant van de roman
Mysterium. Gezamenlijk vormen zij een geheel in
de Moebius-tetralogie.
Forthcoming Books Rose Arny 2002
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort
verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord
heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld
om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers.
Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van
de duivel.
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain
Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste
vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell
is beeldschoon, briljant en... Een
seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in
de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de
aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur
Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland
voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens
Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan
als de moordlustige Gretchen en alleen Archie de
echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij
zich maar beter aan haar spel kan overgeven,
maar Gretchen is gruwelijker en
onvoorspelbaarder dan Archie ooit heeft kunnen
bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft
een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King
'Met een kil plezier laat Cain zien dat zelfs een
gevild lijk een macabere schoonheid heeft.' ****
VN Detective & Thrillergids (over Wraak)
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA
Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers
een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik
werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me
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alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang
wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat
zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden
die me had verkocht.
Van Den Vos Reynaerde Foeke Buitenrust
Hettema 1921
De chemie van de liefde Abha Dawesar
2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is
een levenslustige en leergierige scholiere in New
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Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het
liefst in de garage van haar ouders om de
Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij
haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens wordt
begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal
in haar land dat het juk van eeuwenoude tradities
nog niet van zich af heeft geschud.
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