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very best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to entertaining books, lots of
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released.
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not in the region of the costs. Its roughly what you habit currently. This Kx Ft77 Manual Servio, as one of the
most on the go sellers here will extremely be in the middle of the best options to review.

Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als
verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in 1942
toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel smokkelt
ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan
haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp
van haar grote liefde, een verzetsstrijder, en een
geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler
uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto
te bevrijden. De kinderen worden verstopt in grafkisten
en via geheime routes door het riool weet Irena met
gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk
kind dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam
en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden
vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07
Met details die alleen een president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis.
Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal
en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar
een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president heeft opgedaan in om
haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling
2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en
Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en
een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan
in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze
een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een
mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent
keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar
de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze
heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken.
Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De
Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden
overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven
verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14 In
De rat van Amsterdam vertelt de 42-jarige Ruben Katz
vanuit een Nederlandse gevangeniscel over zijn leven.
Met vervalste Joodse identiteitspapieren wil het gezin
Katz in 1990 de hoofdstad van de Sovjetrepubliek Letland
verruilen voor Tel Aviv, maar blijft uiteindelijk hangen
in Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet om hun in Riga
begraven dochter Liza nauwelijks te boven komt en steeds
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verder wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz ieder op
hun eigen manier zo snel mogelijk te integreren. Vader
Katz begint een instituut voor Duitse taal- en
letterkunde, terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie
voor de Nationale Armenloterij gaat werken, een
filantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra,
een borderline-achtig meisje en dochter van de puissant
rijke loterijbaas, voert Ruben Katz uiteindelijk naar
het moderne Rusland, waar hij lid wordt van het
‘Siberisch Front’, een schimmige organisatie van
Europeanen die Moskou verkiezen boven Brussel.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het
allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de meest
geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil
weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere
dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen
tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de boeken
van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald
in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor
en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van
het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-NietDood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een
Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en
de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel
meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat
de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds
vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen.
Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw
een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat
meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders kan
hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal
vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op als
ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop
zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen
over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn
best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft
hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte
pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw
Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten
sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt
een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn
eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om
zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de
hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia
Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op
zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
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De Camino Anya Niewierra 2021-05-25 Het nieuwe boek van
Hebban Thrillerprijs-winnaar Anya Niewierra. Een jaar na
de zelfmoord van haar man besluit Lotte zijn route over
de Camino te herlopen. Maar dan ontrafelt ze een duister
geheim. De 44-jarige chocolatier Lotte Bonnet woont al
jaren gelukkig in Zuid-Limburg met haar man Emil, een
voormalige vluchteling uit Bosnië. Maar dan pleegt Emil
onverwacht zelfmoord tijdens het lopen van de Camino en
blijft Lotte ontredderd achter. Als ze elf maanden later
naar Bosnië reist om zijn as uit te strooien, ontdekt
Lotte dat Emil heeft gelogen over zijn identiteit. Ze
schakelt een advocaat uit Sarajevo in om onderzoek te
doen naar zijn verleden, en die komt tot een schokkende
ontdekking. Ondertussen gaat Lotte zelf de Camino lopen,
exact volgens de route en planning van Emil. Ze wil
achterhalen wat hem tot zijn wanhoopsdaad dreef. Maar
iemand volgt haar, iemand die niet wil dat ze de
waarheid ontdekt.
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
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson
en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden.
Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun
fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen
worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn
vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt
en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt,
laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn
hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity
vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op
een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit
voor hun onderlinge relatie betekenen?
Het chalet Suzanne Vermeer 2013-01-15 Website Suzanne
Vermeer Bekijk de trailer Volg Suzanne Vermeer op
Facebook
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met
'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale Bruinen activeer
je je zelfhelend vermogen met behulp van je geestkracht,
gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie
over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit
van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op
een operatie of behandeling na een vervelende diagnose
of chronisch ziek bent: het is voor iedereen van belang
om in actie te komen om je welzijn, gezondheid en
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levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt
over een groot zelfhelend vermogen dat we kunnen
activeren met behulp van onze geestkracht, gedachten,
gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe
je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te
optimaliseren. Ze doet dit op basis van:
wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met
zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen;
praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen
zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te
koesteren.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood
van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie,
vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoffers
langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J.
Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is
het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava
Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge,
Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft
Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach
en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend
en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om door
middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke
wijze sterven, zonder enig besef van het gif dat door
hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de
boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt?
Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van een
afstand te observeren. Callanach en Turner staan deze
keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is
een perfecte thriller: duister, met geweldige personages
en nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over
de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ –
Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker,
dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen
Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen
van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Mijn meningen zijn feiten Mischa Cohen 2020-10-22 Mijn
meningen zijn feiten van Harm Ede Botje en Mischa Cohen
is een onthullend portret van politicus Thierry Baudet.
Hij kwam als een komeet omhoog in de Nederlandse
politiek: een rechtse stoorzender die de zaak wel eens
even zou opschudden. Veel kiezers omarmden zijn verzet
tegen de gevestigde orde. Waarom maakte Baudet – zelf
als gymnasiast, rechtsfilosoof en romancier lid van de
elite – diezelfde elite tot zijn aartsvijand? Waar komt
zijn angst voor het vreemde en voor het uitwissen van
‘onze’ westerse cultuur vandaan? Hoe ontwikkelde hij
zich van conservatief tot radicaal-rechtse populist?
Journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen spraken met
familieleden, leraren, medestudenten, (voormalige)
vrienden en vriendinnen – en met ideologische voor- en
tegenstanders. Mijn meningen zijn feiten laat zien hoe
Baudet, nergens thuis en vaak afgewezen, dan maar zijn
eigen zuil bouwde. En hoe hij na pogingen in de muziek,
de wetenschap, de journalistiek en de literatuur in de
politiek – voorlopig – zijn bestemming vond.
Oorlogsgeheimen Jacques Vriens 2014-05-08 Het ZuidLimburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet
door de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden
dit eerst wel spannend. Maar langzaam maar zeker komen
de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot
de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel
mogelijk voor hen geheim te houden: de Engelse piloot
die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen en
wie er in het verzet zitten. Dan vertelt Maartje aan
Tuur dat ook zij een groot geheim heeft. Ineens komt de
oorlog heel dichtbij… Deze speciale filmeditie biedt het
verhaal én exclusief beeldmateriaal uit de film.
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black
Mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-07-19 "Een
dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk
vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book Review,
Diane Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende
mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw
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meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT
VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2)
gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt:
hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en
daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die
verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt
opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van
Boston zijn meest briljante en meest controversiële
rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog
steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt
geconfronteerd met een rivaliserend district en een
briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap
voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen
geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen
achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt
gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever
niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te winnen bij
Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze
jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar
nieuwe, ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar
valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt
ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een
psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een
hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende
en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery
zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met
hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van
een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw
personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal
omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort
verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied van
thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk
verricht door karakters te ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we
in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen
volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je
wakker houden tot het einde van de laatste pagina." -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
Nacht vol hartstocht Sarah Morgan 2015-07-14 Welke
geheimen worden er ontsluierd in de hitte van de
woestijn? Deel 1 Emma heeft géén spijt. Zelfs al laat
haar baas, de knappe biljonair Lucas Jackson, haar
duidelijk weten dat hij haar niet nog eens zal aanraken.
Ze heeft van hun hartstochtelijke nacht samen genoten en
accepteert dat het daarbij blijft. Dan vraagt Lucas haar
mee op zakenreis naar Zubran - een exotisch
woestijnstaatje, waar je het zodra je uit het vliegtuig
stapt héél erg warm krijgt. Lucas zal zich nooit aan
iemand binden. Dat kán hij gewoon niet. Die
onenightstand met Emma was dan ook heel onverstandig,
want hij wil zijn PA beslist niet kwetsen. Voortaan zal
hij zijn begeerte moeten verbergen. Het is maar te hopen
dat ze in Zubran zo'n oosters gewaad moet dragen dat
haar veel te verleidelijke rondingen bedekt...
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
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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
Kus om middernacht Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River
10½ – Kus om middernacht De bekende Virgin River-boeken
nu verfilmd voor Netflix Al is Jack's Bar dé plek om oud
en nieuw te vieren, Sunny is helemaal niet in
feeststemming. Ze heeft trouwens maar één voornemen voor
het nieuwe jaar: geen mannen meer. Ook Drew wil
voorlopig vrijgezel blijven. Maar of hun voornemens het
kunnen opnemen tegen een blokhut, een sneeuwstorm,
naaldhakken én Virgin River... is zeer de vraag!
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris
Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard
Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu
toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen,
moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor
wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van
Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat
een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn
vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn
rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en
Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op
vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn…
'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider
weten te combineren in deze action packed thriller.'
Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De
Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit
Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger
De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van
aarde De ring van water De ring van vuur De ring van
wind De ring van de hemel
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het
mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het
laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige
liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar
ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan
ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van
kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de
superieure nieuwe roman van Saskia de Coster, belandt de
lezer midden in een upper class milieu waar het wemelt
van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en
waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op
gespannen voet staan. In een Vlaamse verkaveling, boven
op een berg, woont de familie Vandersanden. De
neurotische, aristocratische Mieke kamt haar tapijten en
houdt intussen haar gezin en haar buren nauwlettend in
de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan,
maakt carrière in een door schandalen geplaagd
farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en
benieuwd naar het echte leven, zoekt haar eigen weg met
de middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten
prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan zij in
haar eentje een oud patroon doorbreken? Wij en ik is een
briljante, scherpzinnige familieroman, vol intrigerende
karakters die met veel psychologisch inzicht en
mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse
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Europese mens de maat, en beschrijft hoe sterk
familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met haar
sublieme, spitsvondige pen het tragische en het komische
in een roman die zowel een literaire Desperate
Housewives is als een Europees antwoord op Vrijheid van
Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een manke
familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is
kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan debatten op
televisie, maar bovenal de auteur van een nu al
schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre. Haar
voorlaatste roman Held werd genomineerd voor de bng
Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako
Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij stond
op de longlist van de ako Literatuurprijs en de Gouden
Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste en
aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote
Vlaamse Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven
door Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog
lang zal blijven achtervolgen. IJzersterk en
onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt
Saskia De Coster de illusies van social climbers, in een
roman die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd
ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
Fulltime avonturier Tamar Valkenier 2021-04-15 Een vrij
en avontuurlijk leven, dat wilde Tamar Valkenier. In
‘Fulltime avonturier’ lees je hoe ze vol overtuiging
haar veilige bestaan achterliet en op weg ging. Op haar
achtentwintigste besloot sterrenchef en
recherchepsycholoog Tamar Valkenier afstand te doen van
al haar bezittingen en haar veilige leven. Ze koos voor
het avontuur. Twee jaar lang fietste ze de wereld rond.
Eerst in het 'veilige' Europa en daarna almaar verder.
Ze reisde vier maanden door Mongolië met haar paard,
kameel en hond en liep 600 kilometer door Jordanië. Met
Miriam Lancewood, bekend van Mijn leven in de wildernis,
doorkruiste Tamar het hooggebergte van Nieuw-Zeeland,
terwijl ze leefden als jagers-verzamelaars. Ze werden
daar opgezocht door Floortje Dessing voor haar tvprogramma Floortje naar het einde van de wereld. Tamar
Valkenier blijft op zoek naar nieuwe avonturen. In
'Fulltime avonturier' doet ze verslag van haar vrije
leven.
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...
De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14 Ceylon,
1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te
zijn dat alles heeft; zij is de dochter van een
succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman
vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist:
een kind. Terwijl Louisa met miskramen worstelt, trekt
Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op
een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de
Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa
het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht
aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een
bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad
naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo
de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd
in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen
was naar Engeland, maar behield altijd een grote
voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de
bestsellerauteur van onder andere De vrouw van de
theeplanter en De dochter van de zijdekoopman. Over Voor
de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende,
opzienbarende pageturner en bevestigt Jefferies'
reputatie als een sublieme verteller en een scherpzinnig
observator van de twintigste-eeuwse koloniale
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geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw van de
theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.'
Santa Montefiore 'Rijk en ongelooflijk levensecht. De
vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar
best. Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na
de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek.
Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man
man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen
en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man –
je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar
nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een
kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man
zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt
over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het
boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de
auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of
te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met
maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de
meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast
lokten duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het
boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva
Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander
thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar
het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere
zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in
midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar
zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader
opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij
kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn
begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn
eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan
en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek
naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en
vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij
praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op
elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in
interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je
zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na
zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar
wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig
is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je
door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het
graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot
een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de
liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen
van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor
van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk
op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven
te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een
snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar
moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta
Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd
te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar
voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen,
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wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het
leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de
chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen
en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda
Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen
van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken
en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een
heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor
zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft
trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het
ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt
met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste
vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor
haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze
het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby
haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met
Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het
problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis
zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden
hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles
anders...
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance
van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward.
Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen
overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen
Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt
haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen.
Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar
duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat
Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance
te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward
zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en
Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In
Nederland en België lazen en luisterden al meer dan
25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De
baas.
Stop met pleasen Andrea Mathews 2019-04-16 Als je steeds
voor anderen zorgt en het altijd goed wilt doen, hoe kom
je dan nog aan jezelf toe? Stop met pleasen helpt je met
helende inzichten, zodat je leven weer van jou wordt.
Stop met pleasen van Andrea Mathews is het antwoord in
boekvorm op een probleem waar ontzettend veel mensen mee
worstelen: zij zetten altijd anderen op de eerste plek
in plaats van zichzelf. Daarbij zijn ze ook nog eens
super perfectionistisch en nooit tevreden over zichzelf.
Een vermoeiende manier van leven, die voor velen van ons
helaas maar moeilijk te veranderen is. Want rationeel
weet je het allemaal wel, maar de praktijk is
weerbarstig... Dit nuchtere boek helpt je met helende
inzichten, tips en technieken, zodat je leven weer van
jou wordt. Je mag jezelf vanaf nu schaamteloos en zonder
schuldgevoel op nummer 1 zetten!
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig
sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve
Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer
getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar
haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op
zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de
echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene
ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in
kx-ft77-manual-servio

5/6

handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op
het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert
zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met
Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’
VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in
een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die
garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb
neemt je mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander
te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Tintelende aanraking Maya Banks 2019-01-29 Ze is op de
vlucht en rent regelrecht in zijn armen... Als jong
meisje werd Jenna ontvoerd door een groep religieuze
fanatici. Haar strenge opvoeding in gevangenschap en
volledige afzondering heeft haar tot een gehoorzame en
verlegen vrouw gemaakt. Tenminste, dat wil ze de leiders
van de groep doen geloven. Eigenlijk wacht ze gewoon het
juiste moment af om te ontsnappen... Isaac Deveraux is
onmiddellijk geïntrigeerd door de mysterieuze en
sensuele vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt doodsbang
maar weigert hem te vertellen waarom. Als hij ontdekt
dat er heel machtige en gevaarlijke mensen achter haar
aan zitten, zweert hij haar koste wat kost te beschermen
- en héél dicht bij zich te houden. Want vanaf de
allereerste aanraking weet hij één ding zeker: hij wil
dat ze de zijne wordt!
Madrigal Court Lynne Graham 2012-04-20 Nu compleet in
één e-bundel: de miniserie Madrigal Court van LYNNE
GRAHAM. Madrigal Court: een landgoed vol geheimen. Als
die onthuld worden, verandert dat het leven van drie
trotse mannen en drie eigenzinnige vrouwen voorgoed...
Deze e-bundel bevat de volgende boeken: (1)
ONVERBIDDELIJKE MINNAAR (2) AAN VERLANGEN TEN PROOI en
(3) SPAANS, TROTS EN ARROGANT. Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende
verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek ZuidSoedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot
een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd
voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen
in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn
leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle
belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al
die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al
jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen
in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis,
blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit
weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om
dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets
moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van
het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de
absolute top bereiken.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van
de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam
achter zich gelaten en is met haar man een bed and
breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon
geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig
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uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van
een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het
verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt
een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had
genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan.
Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende
telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar
hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft,
is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle
chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor
zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan
houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor
haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met
autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe
bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij
welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk.
Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet
daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al
35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het
was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het
nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij
wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of
juist zijn zwakte?
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis
kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en
Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse
droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in
Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een
kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello
verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO
per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun
nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn
een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de
burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een
aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt
voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het
gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van
de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na

kx-ft77-manual-servio

6/6

haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en
‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert
samen met haar vriend een huis te kopen maar die in
Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken,
een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een
ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio
en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die
mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun
dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze
droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele
heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar
Italiaanse zomers en geniet!
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine
Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een Griekse
god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen zich aan
zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat
hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed
heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven.
Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van
haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn
interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende
herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met
hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan die
ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk
sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook
verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een
rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en
emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit,
maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is
vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede
genomen door haar oom en tante. Zij laten haar keer op
keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken,
aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met
haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling
zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En
welke mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in
haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de
kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich
af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt
was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in
haar boeken door het te combineren met haar rijke
fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed
talent en schreef boeken in verschillende genres onder
diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef
Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar
leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen
zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
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