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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
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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
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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.
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.
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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
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na
een mislukte infiltratie in een drugskartel en een
aanslag op zijn leven moet FBI-agent John
Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een
nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore
naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij
de leiding over een piepklein politieteam en
wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje
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gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse
mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de
Zweden, temeer omdat de zaak ineens
persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht
krijgt van een onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de
hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
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
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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
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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)
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
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in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet
dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta
haar over haar afkomst kan vertellen, wordt
Europa verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het
kende verandert voorgoed. In de chaos zal
Mathilda haar lot in eigen handen moeten
nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op
zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is
het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De
Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes
maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad
over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
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
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aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er
zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
De chemie van de liefde Abha Dawesar
2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is
een levenslustige en leergierige scholiere in
New Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het
liefst in de garage van haar ouders om de
Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij
haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens wordt
begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de
moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle
Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace
schindler-3300-commissioning-manual

2021-01-18 "Zeer vermakelijk. Dit boek is een
aanrader voor de permanente bibliotheek van
elke lezer die een goed geschreven mysterie,
met een aantal onverwachte wendingen en een
intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet
teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om
een koud weekend door te brengen!” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord
in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK
(EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4)
is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39
jaar oud en net gescheiden, heeft een drastische
stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New
York City achter zich gelaten en zich gevestigd
in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire.
Het is zomer en Lacey is verrukt als haar vriend,
de plaatselijke banketbakker, haar verrast met
een romantisch weekendje weg in een van de
nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar geliefde
hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan.
Maar er volgt een nog grotere verrassing voor
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Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee
willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het
nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een
moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en
zij is misschien wel de enige die de moord kan
oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort
beschikbaar!
Publieke vijand nummer twee Anthony
Horowitz 2002 Nick Simpel raakt ongewild
betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen
dat hij onschuldig is, moet hij de echte dader
ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in
de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de
2022-07-04 Roman
De Incas, of de verwoesting van het rijk van
Peru; Jean François Marmontel 1777
De economische manier van denken Geert
Woltjer 2017 Inleiding tot de basisprincipes van
de economie en de daaruit voortvloeiende
handelingen, aan de hand van
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praktijkvoorbeelden.
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar
2021-04-20 Japan streeft naar een nieuw
tijdperk, maar worstelt met het verleden. Japankenner Freek Vossenaar beschrijft het conflict
van dit gesloten land tussen traditionele isolatie
en moderne openheid. 'Een nieuw Japans
tijdperk' is aangebroken, verklaarde de Japanse
premier Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En om
te onderstrepen dat de tijden in zijn land serieus
waren veranderd, had hij zich verkleed als Super
Mario, de wereldbekende Nintendo-figuur. Door
de pandemie wijzigden de plannen. Nu gaan de
Spelen wel door, maar zonder buitenlands
publiek dat het nieuwe Japan kan bewonderen.
Hoe groot is de teleurstelling? En is er werkelijk
een zelfbewust en trots Japan opgestaan dat de
buitenwereld omarmt? Japankenner Freek
Vossenaar ging op onderzoek uit. Van de
vrouwelijke sushichefs en de manga helden tot
de sumoworstelaars en de huwelijksmakelaars
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tot de campagne om de Olympische Spelen
binnen te halen: hij zag veel obstakels en
onzekerheid om de toekomst zorgeloos te
kunnen omarmen. De gevierde harmonie en de
bewonderde tradities, ooit bindende krachten,
zetten nu een rem op de ontwikkelingen.
Moeizame relaties met de buurlanden,
vergrijzing, de omgang met rampen als in
Fukushima, de ondergeschikte positie van de
vrouw, uitdijende steden in een land dat krimpt in zijn fascinerende verhaal laat Vossenaar zien
dat het Japanse verleden zich niet snel laat
verjagen.
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
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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
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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
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met
haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze
maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen:
Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam
ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan
bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint
vol goede moed aan haar nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar
eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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
schindler-3300-commissioning-manual

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?
De zeester en de spin Ori Brafman 2010-09-23
Krijg inzicht in de verbazingwekkende kracht die
enkele van de succesvolste bedrijven van nu aan
elkaar verbindt. Als je het hoofd van een spin
afhakt, gaat hij dood. Maar als je een arm van
een zeester afhakt, groeit er een nieuwe aan. De
afgehakte arm kan zelfs uitgroeien tot een
nieuwe zeester. Wat is de verborgen kracht
achter het succes van Wikipedia, craigslist en
Skype? Wat hebben eBay en General Electric
gemeen met vrouwenrechtenbewegingen en
tegenstanders van de slavernij? Door welke
fundamentele keuze bewandelen General Motors
en Toyota volstrekt verschillende paden?
Waarom was het winnen van een zaak bij het
hooggerechtshof de grootste fout die MGM kon
maken? Na een vijf jaar durend baanbrekend
onderzoek komen Ori Brafman en Rod A.
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Beckstrom met enkele onverwachte antwoorden,
aangrijpende verhalen en onwaarschijnlijke
overeenkomsten. De zeester en de spin betoogt
dat organisaties uiteenvallen in twee
categorieën: de traditionele ‘spinnen’, die een
strakke hiërarchie en top-downleiderschap
hebben, en de revolutionaire ‘zeesterren’, die
vertrouwen op de kracht van samenwerken. De
zeester en de spin verklaart wat er precies
gebeurt wanneer zeesterren spinnen aanpakken
(zoals de muziekindustrie versus Napster en
Kazaa) en laat zien dat gevestigde organisaties
en instellingen, van IBM tot de regering van de
VS, hiervan leren en de zeesterprincipes inlijven
om (weer) succesvol te worden. De zeester en de
spin is een zeldzaam boek dat je kijk op de
wereld zal doen veranderen.
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
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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
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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?
schindler-3300-commissioning-manual

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
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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?
Bankier Dick Francis 2015-12-18 Tim Ekaterin
is een jonge bankier. Als hij zijn baas, Gordon
Michaels, moet vervangen nadat hij hem in
verwarde toestand in de fontein had
aangetroffen, stapelen de problemen zich al snel
op. Hij verleent een fokker krediet voor de
aankoop van een fokhengst en blijkt daarmee de
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bank in een riskant financieel avontuur te
hebben gestort. Maar dat is nog niet het ergste.
In de wereld van de paardenrennen waar Tim
mee te maken krijgt deinst men niet terug voor
fraude, medische manipulatie en moord.
Het einde der tijden Froideval 2012
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het
afsluitende deel van de razend populaire trilogie
De vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een
nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet
Corina Bomann.' de Volkskrant De jonge Solveig
- verliefd en verloofd - lijkt een stralende
toekomst tegemoet te gaan, maar een tragisch
ongeval maakt een einde aan haar geluk. Ze
besluit zich terug te trekken op de Leeuwenhof,
bij haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard
nodig, want het eerbiedwaardige landgoed
verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei
ideeën om het huis en het omringende landgoed
te redden, maar welke zijn goed en haalbaar?
Als er een Amerikaan en een aantrekkelijke
zakenman uit Stockholm op de Leeuwenhof
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arriveren, opent hun inbreng en kennis voor
Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil
niets liever dan een nieuwe start maken, voor de
Leeuwenhof en voor de liefde. Maar kan ze haar
verdriet om haar verloren geluk achter zich
laten? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis.
Over keuzes maken en je hart volgen. Een
aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De verslavende
nieuwe serie voor de lezers van De zeven
zussen.’ NCRV-gids ‘Houdt u van de boeken van
Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult u
Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX
Magazine
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
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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.
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
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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.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s
party! Ellie Marone is van plan het beste
bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze
daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te
strakke jurk te hijsen - de champagne te
ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden
met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk
kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige
van de bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees
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ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart,
maar ze had geen keus - waarna hij naar LA
vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten
om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm
haar best om hem te weerstaan - een toekomst
voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar
door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen
al snel als sneeuw voor de zon...
De dochter van Mistral Judith Krantz 1993 In
het leven van drie vrouwen speelt de schilder
Julien Mistral een speciale rol.
De danseres en het mes Geert van Istendael
2020-09-15 Brussel, een jaar na de aanslagen
van 2016. Een prestigieus festival met
experimenteel ballet. Een moord, tientallen
verdachten, honderden sporen en geen enkel
alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn
legio. Is er opnieuw een terrorist op pad? Was
het verterende afgunst tussen kunstenaars? Of
iets wat niemand kan vermoeden? De
kettingrokende, altijd knorrige commissaris
Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali Demir,
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proberen samen met hun brigadiers, twee jonge,
slagvaardige meiden, een pad te vinden door een
labyrint van veronderstellingen en
mogelijkheden. Zullen zij erin slagen het kluwen
te ontwarren?
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
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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
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.
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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.
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
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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
Een dag in Gent Herman Brusselmans
2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen.
Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek
eten. De echtgenote uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud,
bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker
gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een
depressieve vrouw onderhouden en haar
meenemen naar een restaurant, om er een
eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater
lopen om de repetitie bij te wonen van een
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toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken
op haar flatje. Op straat praten met een
boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur
beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en
daar de teruggekeerde echtgenote begroeten.
Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken.
Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed
te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de
bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de
lezer meemaken als hij deze fenomenale roman,
Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal
hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo
snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft
Herman Brusselmans een toproman geschreven.
Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder
meer dan veertig andere boeken. Hij wordt
zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer
belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen.
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Omdat Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou
willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen
altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest.
(...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt.
arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte
koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans
grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een
sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk
van inhoud en vorm. Als u dit decennium één
Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der
letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare
passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven
(...). Het is genieten van een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de morgen
Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04
‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de
trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een
absolute aanrader.’ Margriet Het is 1913 en
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Agneta heeft afstand genomen van haar
machtige familie om een vrij leven te leiden als
student aan de kunstacademie in Stockholm –
met de charmante Michael aan haar zijde. Dan
ontvangt ze een telegram waardoor haar leven
op zijn kop wordt gezet: ze wordt gesommeerd
terug te keren naar landgoed de Leeuwenhof om
daar de stoeterij van haar familie te gaan
beheren. Daarmee worden haar een adellijke
titel en een leven vol luxe op een
presenteerblaadje aangeboden, maar was dat
niet juist het leven waaraan ze wilde
ontsnappen? Kiest Agneta ervoor de
familietraditie in stand te houden en haar
adellijke plichten op zich te nemen, of wint haar
verlangen naar vrijheid en echte liefde? In de
pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes
maken en je hart volgen. Een aanrader.’
Algemeen Dagblad ‘Er is een nieuwe Lucinda
Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de
Volkskrant 'Corina Bomann is het Duitse
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antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Houdt
u van de boeken van Lucinda Riley en Santa
Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker
waarderen.’ MAX Magazine
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
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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.
X manieren om te sterven Stefan Ahnhem
2021-06-24 Het is al bijna donker als een
opblaasboot de haven van Råå uit vaart, met aan
boord een man die een zwaard op zijn rug heeft.
Zijn missie wordt bepaald door de dobbelstenen:
er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij
nog niet. De politie van Helsingborg is weken
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bezig geweest met meerdere, complexe
moordzaken. De slachtoffers zijn gemarteld,
gewurgd en verbrand. En elke moord is vol
precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk opgelost
denken te hebben, wordt er opnieuw een
lichaam ontdekt. Fabian Risk en zijn team
beseffen dat alles wat ze dachten te weten niet
waar is.
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.
Bart van der Leck Bart van der Leck 1994
Catalogus bij een expositie van werk van de
Nederlandse beeldend kunstenaar (1876-1958).
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de
ideale woonplaats, maar er is één probleem: er
wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft
net een tweede kans in het leven gekregen en is
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vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit!
Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van
het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar
het het hele jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat
ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan
is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen
van een verwonding die hij heeft opgelopen
tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet
bepaald goede herinneringen heeft aan kerst,
biedt het werk in The Christmas Attic een
welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van
de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het
niet langer bij kussen onder de mistletoe...
Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt
het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van
de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
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
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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
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01
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Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen...
welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière
van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is
bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit
keer, wil ze een documentaire opnemen over het
pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners
moeten niks hebben van River. Toch wil deze
docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook
voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk)
ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag
dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een
en ander van survival. Als hij iedereen bij de les
houdt, kan hij River en haar crew veilig over
Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker
gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit,
de cameraman is vastbesloten in een ravijn te
belanden en de actrice is mooi, maar kent geen
angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet
makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer
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omslaat en iedereen in gevaar komt, moet
Easton alles uit de kast halen om de groep weer
veilig thuis te krijgen... en om River ervan te
overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans
van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen
deze heerlijke romance verslinden – en hardop
moeten lachen om een onverwacht hilarisch
personage: een smoorverliefde marmot. Dit is
een traktatie.’ Publishers Weekly
De duisternis tussen ons Molly Börjlind
2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van
Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van
de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit
uit Zweden. Tijdens een winderige week in
oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders
in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil
weten wat er echt gebeurde met haar broertje
Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij
zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd
nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds
verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar
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ouders willen haar vragen niet beantwoorden.
Haar moeder reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval
geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een
bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren
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woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee spelende kinderen.
Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret
is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar
broertje verdween...
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