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exercise just what we come up with the money for under as with ease as evaluation Kenwood Kdc W3037 Manual what you gone to read!

Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit je
handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat
niet! Lijm de stukken aan elkaar met gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De
scheuren maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je
wegwijsin het principe van kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een
gebroken schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het
onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de hand van tal van
voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse
methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven
toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een gouden randje!
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.
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?
Helemaal de zijne Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt
de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada
Hendrix accepteert uiteindelijk toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat
alleen wel onder een duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft
haar hart al eens gebroken, en ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed hoeveel moeite
het haar heeft gekost die dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles nog steeds
iets voor hem, ze zal voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn verblijf in Fool's Gold maar van korte
duur... Deel 6 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
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.
Liefde of lust Vi Keeland 2021-02-04 Een steamy romance van de populaire auteur Vi Keeland.
Als Natalia en Hunter elkaar ontmoeten op een bruiloft, is het lust op het eerste gezicht. Maar
Natalia heeft veel te knappe mannen met een groot ego zoals Hunter al een tijdje afgezworen.
Aangezien zij in New York woont en hij in Californië, is het gelukkig niet al te moeilijk om bij
hem uit de buurt te blijven. Bovendien geeft ze hem bij het afscheid een verkeerd
telefoonnummer. Een jaar later lopen ze elkaar toch weer tegen het lijf, en de
aantrekkingskracht tussen hen blijkt nog steeds erg intens. Als Hunter voor een werkopdracht
meerdere weken in New York moet zijn, stelt hij voor om die weken samen door te brengen, met
een duidelijke einddatum en no strings attached. Dat klinkt Natalia goed in de oren. Wat ze
voelen is tenslotte alleen lust, geen liefde. Of speelt er toch meer? De boeken van Vi Keeland zijn
wereldwijde bestsellers. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers
haar verslavende dirty office romance De baas. Van Vi Keeland zijn veel sexy romans
beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward verslavende
romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
Het einde van mijn verslaving 2009
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
Woensdag werd de rabbi nat Harry Kemelman 1976
IJskoud Corine Hartman 2017-09-22 Na de rigoureuze afrekening met een deel van haar
verleden in Zielloos krijgt Jessy in dit vierde deel van de Haider-serie haar volgende opdracht
van Saligia. De onorthodoxe rechercheur moet infiltreren in Corail, een bedrijf dat zich
specialiseert in cryonisme, een wetenschappelijk experiment, waarbij mensen die klinisch dood
zijn worden ingevroren in vloeibaar stikstof van minus 196 oC, zodat hun lichaam vrijwel
onbeperkt houdbaar is. Sir Ryan, de oprichter van Saligia, veroordeelt cryonisme als duivels
werk, en het bedrijf blijkt bij nader onderzoek nog veel helser dan Jessy in haar wildste dromen
had kunnen bedenken. Daarnaast krijgt Jessy een zware moordzaak voor de kiezen. Een
mediamagnaat wordt in zijn eigen huis in Meerssen op brute wijze vermoord, zijn vrouw
mishandeld en voor dood achtergelaten. Jessy is vastbesloten de zaak op te lossen en speurt naar
dader en motief, maar komt dan voor een vreselijk dilemma te staan: ze moet kiezen tussen twee
kwaden. Wordt gerechtigheid bijzaak, als het leven van een dierbare op het spel staat?
Horen, zien, zwijgen J.D. Barker 2019-01-08 IJzingwekkend boek van een groot nieuw
thrillertalent, voor de fans van Robert Bryndza en M.J. Arlidge De film- en televisierechten zijn
verkocht aan de makers van Cold Case, Wall Street en The Office Al ruim vijf jaar terroriseert
een moordenaar de inwoners van Chicago. Zijn modus operandi is altijd dezelfde: hij straft
zondaars door hun kinderen te ontvoeren. De volgende dag ontvangen de ouders een pakketje
met daarin een oor. De dag daarna volgen de ogen. Ten slotte de tong. Wanneer op het lichaam
van een verkeersslachtoffer een -pakketje met een afgesneden oor word gevonden, weet detective Sam Porter twee dingen: 1) Dit is de moordenaar die hij zoekt, 2) hij heeft 72 uur om
het laatste slachtoffer te vinden, de vijftienjarige Emory, voor zij aan uitdroging overlijdt. Op het
lichaam van de moordenaar wordt ook een dagboek aangetroffen dat Emorys locatie prijsgeeft.
Maar iets blijft aan Porter knagen. Was de aanrijding wel een ongeluk? En is de overleden man
inderdaad de seriemoordenaar, of loopt de echte killer nog vrij rond? De pers overHoren, zien,
zwijgen ‘Een getalenteerde auteur met een heerlijk duivelse fantasie.’ Jeffery Deaver ‘Briljant.
Gecompliceerd. Psychopathisch. Deze schurk geeft je hartkloppingen.’ Marc Webb, regisseur
van The Office ‘Een sterk aanbevolen, overrompelende pageturner die zowel schokkend als
vermakelijk is. ’ NY Journal of Books ‘De beste seriemoordenaar sinds Hannibal Lecter. ’ Taylor
Elmore, producent van Cold Case ‘Duistere, meesterlijke spanning. Lee Child heeft zijn gelijke
ontmoet. ’ Tosca Lee, auteur van Bloedverwant
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president
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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, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Oplaaiend verlangen Robyn Carr 2021-04-06 Mike Cavanaugh is brandweerman; mensen
redden is zijn werk. Het staat echter níét in zijn taakomschrijving hen bij hem thuis uit te
nodigen. Toch is dat precies wat hij doet nadat hij Christine Palmer uit haar brandende huis
heeft getrokken. Want op de een of andere manier maakt de dappere alleenstaande moeder de
onbedwingbare behoefte in hem wakker om haar te beschermen. En om haar leven weer een
beetje beter te maken. Maar algauw merkt hij dat Christine en haar kinderen juist zíjn leven
beter maken. Hij is gelukkiger dan hij in jaren is geweest. Alleen, Christine is een slimme en
vindingrijke vrouw: in no time zal ze weer op eigen benen kunnen staan. Als ze zijn steun niet
langer nodig heeft, zal ze dan wel zijn liefde willen accepteren? Dit verhaal is eerder verschenen.
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 evenaren. En toch is
dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van de Krimimessen publiekprijs 2021
Zwijgen is zilver Rachel Gibson 2011-07-07 Chelsea wordt aangenomen als personal assistent
voor de zwaar geblesseerde en even eigenwijze ijshockeyspeler Mark Bressler. Wat hij niet weet,
en zij niet wil vertellen, is dat haar een riante bonus in het vooruitzicht is gesteld als ze de
periode waarvoor ze is aangenomen ook volmaakt. Mark doet echter zijn uiterste best om
Chelsea het leven zuur te maken, want met haar sexy voorkomen maakt ze meer in hem los dan
hij wil toegeven Rachel Gibson schrijft chicklits zoals wij het willen zien: humor, romantiek,
steamy seks en, als toetje, échte liefde. Smullen! Lifestylelog.nl De spanning blijft tot het einde
en de realistische stijl zorgt voor een moderne roman. NBD over Verslingerd aan jou Het ideale
zwijmelboek! Hitkrant over Ware liefde en andere rampen Gibsons personages zijn prettig
gestoord én herkenbaar. Haar intelligente, vlijmscherpe dialogen maken elke pagina spannend
én vermakelijk. Publishers Weekly Rachel Gibson is momenteel dé chicklitauteur van de
Verenigde Staten. Elk nieuw boek staat meteen op nummer 1 in de bestsellerlijsten.
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
Als wij onszelf zijn Lisa Renee Jones 2013-10-03 Nu kennen we Rebeccas geheimen. En ook die
van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij
elkaar brengen, of juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar hij is
mysterieus en beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou alles voor hem
riskeren. Hij durft daardoor zijn diepste behoeften te tonen, zijn meest erotische verlangens. In
het vuur van de passie zal hij alles onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan
ontsnappen. Om hem lief te kunnen hebben moet Sara zijn duisterste kant omarmen. Als wij
onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij bent de onvergetelijke climax van de ijzingwekkende
en erotische reeks van Jones. Lisa Renee Jones heeft meer dan twintig romans op haar naam
staan. Haar prijswinnende boeken wisten steeds weer hun weg naar de bestsellerlijst te vinden.
Bovendien werd haar werk in verschillende landen vertaald. `Verslavend en adembenemend
spannend. Flair
Praten met je tiener: de stap van discussiëren naar onderhandelen Peter Adriaenssens 2007 Tips
voor communicatie met jongeren.
De Raboploeg Maarten Kolsloot 2021-06-23 De Rabobank wielerploeg is een van de meest
succesvolle sportploegen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. 'Rabo' won grote rondes als de
Giro D'Italia, Vuelta en bijna de Tour de France. In de onthullende en diepgravende biografie 'De
Raboploeg' duikt Maarten Kolsloot in de geschiedenis van het veelbesproken team. Aan de hand
van interviews met 200 betrokkenen en duizenden nieuwe documenten wordt een veelomvattend
en in diverse opzichten nieuw beeld geschetst van de ploeg die tussen 1996 en 2012 successen
boekte. Nieuw archiefmateriaal laat een intiem beeld zien van de eerste dagen van het team in
september 1995. Uit persoonlijke fax- en e-mailberichten van Jan Raas en zijn medewerkers
ontstaat het beeld van een gepassioneerd stel mensen dat hun wielerploeg wilde redden. En een
gehaaide bank die een hyper ambitieus plan opstelde om de sport uit het slop te trekken. Ten
koste van veel. De afgeketste transfer van Lance Armstrong naar Rabo en diverse andere
transfers komen aan bod. Soms voor het eerst in het openbaar. Ook slaagt 'De Raboploeg' erin
omdat het gordijntje open te trekken voor het grootste publieke geheim uit de wielersport:
waarom verdween Jan Raas nu écht uit beeld? Dit boek geeft antwoorden. We horen van
vergeten renners en gebroken dromen, maar ook van bekende coureurs als Michael Boogerd en
Michael Rasmussen. Die laaste, de magere Deense bijna-Tourwinnaar, is misschien wel de man
Downloaded from uittreksel-register.nl on August 12, 2022 by guest

die de hoogste prijs betaalde voor gewenste wielerroem. En passant wordt door middel van nog
nooit ingeziene financiële stukken een beeld geschetst van de boerenleenbank Rabobank die
weliswaar heel veel gaf aan de sport, maar altijd met een de vinger van een Hollandse koopman
op de knip. Een boek dat boeit van kaft tot kaft.
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 harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
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?
Van slag Meghan Quinn 2021-01-26 Carson Stone is een van de veelbelovendste spelers van het
Brentwood University-honkbalteam. Tot hij tijdens een training door een jongerejaars onderuit
wordt gehaald en daardoor zijn achillespees scheurt. Wanneer hij hersteld is van de blessure
lijkt hij zijn mojo kwijt te zijn. Wat hij ook probeert, zijn slaggemiddelde blijft mijlenver achter bij
wat het was. Milly Potters hele leven staat in het teken van honkbal. Het is haar favoriete sport
en ze weet er alles van. Ze is erg verlegen en teruggetrokken, maar het is haar droom om te
coachen. Door haar scherpe oog ziet ze bij het bestuderen van de wedstrijdbeelden meteen waar
het bij Carson misgaat, en ze biedt aan hem te helpen. Tijdens de trainingssessies die volgen
merkt ze dat ze Carson eigenlijk wel erg leuk vindt, maar zal de populaire, knappe speler haar
ooit zien staan?
Kus me, Annabel Eloisa James 2013-01-17 Annabel Essex vindt dat haar toekomstige man RIJK
moet zijn. Ze heeft meer dan genoeg van lekkende daken en versleten kleding. Hij moet ook
ENGELS zijn. Londen is het centrum van de beschaafde wereld, en Annabel is gek op zijde en
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warm water. En hij moet AARDIG zijn. Knap en intelligent hoeft niet, mag wel. Annabel boft
maar. Ze heeft hem gevonden! En haar uitverkorene heeft niets gemeen met die arme Schotse
graaf van Ardmore, die alleen maar mooie ogen en veel hersens heeft en, nou ja, goed kan
zoenen. Waarom zit Annabel dan nu in een koets op weg naar Schotland met die arme graaf? En
waarom denkt iedereen dat ze getrouwd zijn?
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 witte duif Santa Montefiore 2014-10-10 Kort verhaal van Santa Montefiore Het is bijna
Kerstmis en Daisy en haar zesjarige zoontje vertrekken voor een week naar Daisy’s ouderlijk
huis op het platteland van Dorset. Ze zou moeten uitkijken naar het weerzien met haar familie
die ze al twee jaar niet heeft gezien, maar haar gedachten zijn elders. Haar man Anthony blijft in
Londen vanwege zijn drukke baan en Daisy vermoedt dat hij vreemdgaat. In Dorset ontmoet
Daisy Matthias, een charismatische Nederlander. Hij blaast haar liefde voor de natuur nieuw
leven in en wijst haar op de kleine maar belangrijke dingen in het leven. Terwijl de
aantrekkingskracht tussen hen groeit beseft Daisy dat ze voor een onmogelijke keuze komt te
staan. Moet ze de oplossing van haar problemen wel zoeken in de armen van een andere man?
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een
dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat.” -Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake
Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN
(Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste aflevering in de Avery Black-serie. In de epische
finale van de Avery Black-serie is seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de hele
stad Boston op scherp. Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt dat Howard
er weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en controversiële rechercheur van
Moordzaken Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in haar omgeving een voor een
op brute wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van de stad worden
bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar
verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te dicht bij haar hart, iets dat te maken had met een
geheim waarvan ze dacht dat ze het lang geleden begraven had... Het meest meeslepende en
schokkende boek van de serie, een psychologische thriller met hartverscheurende spanning,
REDEN OM TE REDDEN is de finale waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht zult omslaan.
“Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht
door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we
in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes. De
plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol
wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van overvloedige regenval en
misoogsten maken roversbenden het platteland van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford
Castle staat machteloos. Als op een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden,
ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij
gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog
een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en
Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een levendige
beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers!
Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De
gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in
het klooster en De dood van de erfgenaam.
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