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vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in
Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er
zijn gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830:
koning Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het
zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt
tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook
onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe
koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de
strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
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.
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.
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’.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en
openhartig autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat
het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar eerste
levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer
voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen
dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar
daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden gaan. Het huis

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was
mijn Duitse Herdershond aan het uitlaten in het park toen die
ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over
het pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar hij het
goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde, Ryker. We
flirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij
hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik
had die avond al een date. Maar hij vroeg me niet of ik een
andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door
met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een
manier die ik nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy
en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.
Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duitsjoodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en
later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.
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
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een
tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk
een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal
van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op
zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft
het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden
dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en
maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal
van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de
Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader
gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen,
behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door
zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij
is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk
dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn
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dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn afwezigheid,
en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de
steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de
gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma
Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar
rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de
vallei. In dit zinderende en openhartige autobiografische boek
reflecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden
boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe
levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige
boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk
steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je
niet meer los.
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met
een verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman
van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong
ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling
zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze
terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech
te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit
onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind
te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar
dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?
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
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway
maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft ze een degelijke
opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed nest en
met een carrièreplan. Wat hem er helaas niet van weerhoudt om
na vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn
yogalerares de wereld rond te trekken, op zoek naar spirituele
groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis moet
verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet
verkassen. Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in
alles haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap,
die een basis vindt in het plaatselijke eetcafé, waar Murphy zijn
bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven vraagt om
keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich
er meer en meer mee te verzoenen - net als met de smaak van
Murphy's koffie!
Traffic Tom Vanderbilt 2011-06-14 Waarom gaan auto s in de
andere rijstrook altijd sneller? Waarom belemmeren
verkeerslichten het verkeer? Waarom gebeuren de meeste
ongelukken bij warm en droog weer? Waarom staan mensen in de
file maar mieren niet? Waar gaan al die mensen toch naartoe?
Waarom rijden we zoals we rijden? Traffic analyseert alledaagse
verkeerssituaties die automobilisten allemaal kennen: de ergernis
over andere automobilisten, de file, de snelle flirt, toeter- en
inhaalgedrag (van de anderen uiteraard). Traffic laat op
fascinerende én komische wijze zien dat ons rijgedrag veel zegt
over ons karakter en dat rijgedrag een uitgelezen mogelijkheid
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biedt om de menselijke natuur te onderzoeken. Door dit boek
gaan we anders naar onszelf kijken, en wie weet maakt dat ons
betere automobilisten. Wie Traffic heeft gelezen, zit voorgoed op
een andere manier achter het stuur. Download de Engelstalige
voetnoten als PDF.
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.
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke feelgoodroman,
voor de lezers van Santa Montefiore Fran Morrison reist als
muzikant de wereld over, maar als haar vader wordt getroffen
door een hersenbloeding keert ze terug naar haar geboorteplaats
om het kleine familiebedrijf, een glas-in-loodatelier, te runnen. De
pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de opdracht om een
gebroken raam te restaureren; een prachtig victoriaans
kunstwerk met als middelpunt een vrouwelijke engel. Terwijl ze
werkt aan deze restauratie gaat Fran in haar vaders documenten
op zoek naar het verhaal achter dit raam, en ze ontdekt een
geschiedenis die verrassend veel parallellen vertoont met haar
eigen leven... In de pers ‘Met haar verhalende stijl houdt ze de
lezer al na enkele bladzijden stevig in de ban.’ NBD Biblion
‘Meeslepend, verrassend en heerlijk leesbaar.’ Santa Montefiore
‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange
autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe werkgever om te
solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe
man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur voor haar
neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd.
Daarna blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten
worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou zijn je hart te
verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
Gebr Ted van Lieshout 2003
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 bingemateriaal 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
Het beste dat ik ooit meemaakte Abbi Glines 2020-04-07 Het is
weer zomer, het nachtleven bloeit in het kuststadje Sea Beeze,
Alabama. Schaars geklede, zonverbrande mensen genieten van
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livemuziek en de geur van versbereide visgerechten. Eli Hardy
kijkt om zich heen en vraagt zich af of het wel een goed idee was
om hiernaartoe terug te keren. Hij is niet meer dezelfde
zachtaardige persoon die een jaar geleden op zijn motor uit deze
plaats vertrok. En daar staat hij nu, met zijn slordige, krullerige
blonde haren en tatoeages op zijn armen. Eli Hardy is terug en
zeker niet van plan om lang te blijven. Maar dan komt hij Ophelia
tegen, en blijkt de wereld er toch anders uit te zien.
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.
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 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.
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 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 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 VRTjournalist 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?
Daily Graphic Ransford Tetteh 2010-07-14
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
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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 Blackserie. 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)
Samen met jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-16 Nu Evi
eindelijk heeft toegegeven dat ze de vader wel ziet zitten is haar
leven compleet veranderd. Wie had dat de afgelopen maanden
durven denken? Evi is dolgelukkig, maar gaat het haar lukken om
de liefde lang genoeg verborgen te houden voor haar collega’s en
de leerlingen? En wat vinden de kinderen er eigenlijk van?
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil
gaan genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt
ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte
verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar
verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien
geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent
en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet
wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock
2011-08-22 Maak kennis met de ongelooflijk grappige en
charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe
uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een
ding waar je bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote doet
Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw
is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te
doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar
exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar
hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en
waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken
memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar
angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot
eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch.
(...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’
- Julie Powell auteur van Julie & Julia
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een
geheim dat ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg omdat het
iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen,
en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de
waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
American Book Publishing Record 1997
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6)
Blake Pierce 2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo
goed beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten
ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend
en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het
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verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1 bestseller EENS WEG (Boek
#1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de buitenwijken van
Seattle, vergiftigd door een mysterieuze chemische stof. Wanneer
een patroon wordt ontdekt en het duidelijk wordt dat er een
verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste
troef in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om
terug te keren naar het heetst van de strijd, maar Riley, nog
steeds opgeschrokken door de aanvallen op haar familie, is
terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen andere keuze heeft
naarmate de lichamen zich ophopen en de moorden
onverklaarbaarder worden. De zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van verpleeghuizen, ziekenhuizen,
dwalende zorgverleners en psychotische patiënten. Terwijl Riley
dieper in de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich dat
ze op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van
allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die er
misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere psychologische thriller.
EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende nieuwe
serie – met een geliefd nieuw personage – dat je tot laat in de
nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal
binnenkort beschikbaar zijn.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake
Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in
kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij
geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden:
Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar
laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog
steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar
rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de
geest van een seriemoordenaar binnen te dringen en haar
obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze
kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste
zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde
geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om
zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen
een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal
toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het
doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou
het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens
gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning
die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een
aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –
die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3
in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische
thriller, voor de lezers van Lars Kepler en Jussi Adler-Olsen.
Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar
een klein politiebureau in het saaie provinciestadje Sandsted.
Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er
een advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj het
onderzoek moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt journaliste
Charlotte Junckersen een anonieme tip: de terroristische aanslag
die een paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht voorkomen
kunnen worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich erover
uit te laten uit angst dat hun levens in gevaar komen.
Rechercheur Signe Kristiansen, Junckers voormalige partner, is
wel bereid om de zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar
handen vol aan enkele privézaken. Als er echter een onthoofd
lichaam wordt aangetroffen en er een verband lijkt te zijn met de
aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in het onderzoek. Het was al
warm in Kopenhagen, maar de zomer wordt nog broeieriger…
'Een Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN
Detective en Thrillergids **** 'De plots van Faber en Pedersen
mogen er zijn. Het duo weet verhaallijnen behendig te
vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken over het gereedschap
en de energie te beschikken voor een fijne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om een thrillerdebuut
dat wereldwijd in de vijf sterren-categorie is gevallen te
nissan-altima-2007-2010-workshop-service-repair-manual

evenaren. En toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van
de Krimimessen publiekprijs 2021
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 terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van
Hilke Sellnick.) 2021
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 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 Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan
Rice 2015-02-17 In EEN RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de
Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij moet
onder ogen zien te komen wie zijn vader is en besluiten of hij zijn
geheim zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het Zwaard
van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden om wraak te
nemen op Andronicus’ leger en zijn thuisland te bevrijden—en
eindelijk Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt erachter dat
er nog sterkere machten dan hij in het spel zijn. Gwendolyn keert
terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om te
zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en
Andronicus voorgoed weg te drijven. Herenigd met Thor en haar
broers, is ze dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren.
Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor ze het weet ligt
haar leven weer overhoop. Ze raakt verwikkelt in de rivaliteit met
haar oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer
met zijn eigen leger, eveneens vastberaden om de macht over te
nemen. Er lijken overal spionnen en huurmoordenaars te zijn, en
Gwen leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te zijn.
Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans om op te
bloeien. Maar dan verschijnt zijn oude liefde, en hij wordt
verscheurd door twijfels. Al snel worden de rustige tijden
verstoord door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick
en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk ten strijde trekken als ze
willen overleven. Het wordt een race tegen de klonk om
Andronicus te verslaan en de Ring te redden van complete
verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de macht over de
Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze kan om Argon te
vinden en hem terug te halen. In een schokkende plotwending
leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook een
verborgen zwakte heeft—één die hem wel eens het leven zou
kunnen kosten. Zullen Thor en de anderen er in slagen om de
Ring te bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen de
koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat zal er terecht
komen van het Zwaard van het Lot, van Erec, Kendrick, Reece en
Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN RITE
VAN ZWAARDEN is een episch verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en
politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken
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harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van
eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie
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die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten,
en die alle leeftijden zal aanspreken.

5/5

Downloaded from amalattea.com on August 9, 2022 by guest

