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in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde zusterorde

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe

797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist

aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje,

de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense

geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de

universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal

historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim

hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden,

verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes

belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een

werden voor het minste geringste in een donkere cel opgesloten of moesten

misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie

hun eigen braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over

van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat

het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers

niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus

zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst

dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is

onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.

begonnen.

Lichtwerker Sahvanna Arienta 2019-10-08 Lichtwerker van Sahvanna

Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke

Arienta is een boek voor gevoelige mensen die van uit licht en

opvanghuizen van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren

onvoorwaardelijke liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een

lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid

boek voor jou! Lichtwerker van Sahvanna Arienta is een boek voor gevoelige

in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo.

mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke liefde leven en delen. Herken

Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste opvanghuis werd

jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Sahvanna Arienta laat zien dat
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gevoeligheid, intuïtie en empathie ontzettend krachtige instrumenten zijn.

van de klas. Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet op.

Ze geeft aansprekende voorbeelden van andere lichtwerkers en praktische

Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij

tips hoe je als lichtwerker je kostbare bezit goed kunt beschermen.

een complexe man. En dan is er nog het probleem van Freeks

Lichtwerkers staan als geen ander open voor anderen en hun sprankeling is

onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en zich

wat de wereld nu meer dan ooit nodig heeft, maar het is niet altijd even

bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig -

gemakkelijk. Je hebt de bijzondere opdracht om licht en liefde te verspreiden.

natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -

Je weet diep van binnen dat je hier niet zomaar op aarde bent. Is het jouw

manier nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar

moment om te ontwaken als lichtwerker?

echt dichtbij te laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in

Een stapje verder Brenda Novak 2018-09-11 Silver Springs Is deze bad boy

de Lage Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’

niet juist het béste wat haar kan overkomen? Deel 2 Na een zware scheiding

Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van haar personages

heeft Sadie Harris moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Als serveerster

uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de personages prima

verdient ze niet genoeg om rond te komen, laat staan om de voogdij over haar

gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar

zoontje te krijgen - een strijd die ze absoluut wil winnen. Wanneer ze een

échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer

advertentie ziet staan voor huishoudster, besluit ze te reageren. Spannend

even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat

vindt ze het wel. Ze gaat dan immers werken voor Dawson Reed, de bad boy

echt belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com

die onlangs terechtstond voor moord! Dawson heeft de mensen in Silver

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau

Springs genoeg reden gegeven om hem te wantrouwen, maar in dit geval is

dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op

hij onschuldig. Hij wil zijn verleden achter zich laten en de familieboerderij

het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te

opknappen, zodat zijn gehandicapte zus weer thuis kan komen wonen. De

redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn

hulp van de lieftallige Sadie blijkt al snel onmisbaar. Na een tijdje merkt hij

eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond

dat hij méér van haar wil, maar durft zij het aan iets met hém te beginnen?

komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een

Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de

luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar

bomen-serie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere

knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten

vrouwelijke boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en

volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis

boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe

Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon

werkgebied De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft

Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering

inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke vriendschappen

wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie

gesloten. Ook haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op

van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

de basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen van de leukste jongen

Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09 In Rusland is de macht
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van president Valeri Volodin tanende en in een poging het verloren gegane

vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot

terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn ambities naar het buitenland.

telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team

Omdat de Verenigde Staten in het verleden dergelijke expansieplannen altijd

uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een

hebben gedwarsboomd, besluit Volodin tot een andere aanpak. Een drijvende

containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het

gasinstallatie in Litouwen wordt opgeblazen. In Venezuela wordt een

lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan worden,

aanklager vermoord. Bij een aanval op een trein met Russische troepen

maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de

vallen tientallen doden. Wereldwijde chaos is het gevolg. De terreuraanslagen

reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt

lijken niets met elkaar te maken te hebben, tot president Jack Ryan een

geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk

beangstigend patroon ontdekt. Maar hij heeft geen bewijs...

spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke

Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill

reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo

Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die

verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.

zich afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met

De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd

Molly...Als schrijfster van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New

twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een

York, beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties.

boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met een

Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze

bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens

enkel oog voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central

verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in

Park. De sexy, gespierde advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze

de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische figuur

amper staan.En dit is Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat,

werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te maken te hebben. Hij

hoef je niets te vertellen over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt

is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar

een flirt met de adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het

anders over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent,

park hem wel aan, ook al heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat

waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg

als hij nu eens een hond van iemand leent... zou hij haar dan wel

moeilijk krijgt. Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw

opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van relaties

een soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.

weten. Maar terwijl er langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van

dat ze nog een heleboel te leren hebben...

Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van

Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt

Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift.

geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk

Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn

spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas

dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken, geen films van

Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee

zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het
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misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt

kust haar, en nu is alles anders...

het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan

Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge

en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst

Joodse Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter.

gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt

Halverwege de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder,

familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat

helemaal naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je

met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij

zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt

van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer

zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar pleegouders nog zo lief

mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe

voor haar. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die

klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar

lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend

antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na

verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van

zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk

1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor rabbijn aan

was en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend

talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert

moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met het

regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij

leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied

spreekbeurten over Israël en het Jodendom.

bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie

De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de

mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf

succesvolle De Killing-serie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk

achttienjarige Paolo Uccello rouwt om het verlies van zijn ouders en probeert

feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

te overleven onder het Duitse regime. Als laatst overgebleven familielid is hij

O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

de enige die het weversbedrijf van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl de

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens

datum waarop hij zijn laatste opdracht moet inleveren steeds dichterbij komt,

zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn

realiseert Paolo zich dat hij die nooit op tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp

broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn

krijgt. Wanneer het lichaam van een Joodse vrouw wordt gevonden in de

beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken

haven van Castello en Paolo zijn afschuw over de moord niet kan

dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna

onderdrukken, wordt hij benaderd door de plaatselijke priester. Die verzoekt

Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby

Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om een voortvluchtige Joodse broer en

haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze

zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar hij

al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet

realiseert zich ook dat dit de hulp is waar hij op hoopte. Al snel blijkt de

dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen

Venetiaanse politie op zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo

delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler

probeert wanhopig te voorkomen dat ze worden gevonden, maar de zus stort
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zich in het Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan alleen haar

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

eigen leven op het spel... In de pers ‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht

genoeg om uit te kijken naar de volgende delen.’ **** VN Detective &

over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

Thrillergids ‘De spanning is bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first

van Hewson maakt deze thriller weer helemaal af.’ ***** Nu.nl ‘Aangrijpend

family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische

en krachtig. De engel van Venetië roept de spanning en dreiging van het

organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

door de nazi’s bezette Venetië overtuigend op.’ Tess Gerritsen, New York

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige

Times-bestsellerauteur

militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

CLANDESTINE PHOTOGRAPHY Raymond P. Siljander 2012-04-01 This

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een

book explains how to take surreptitious photographs and record video of

'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

people and property in a safe and effective manner while producing excellent

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter

results. It is the most comprehensive text on clandestine photography

ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president

available. It takes the reader through conventional as well as the most

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn

sophisticated clandestine photography methods in practice today, and it covers

vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft

the use of all types of equipment ranging from off-the-shelf to the most high-

hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,

tech equipment available. The ultra-long-range night vision photography

onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

methods discussed in this book were devised by the authors and only exist

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor

here. Readers will discover esoteric techniques for photographically recording

1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om

recognizable human and vehicle plate images from distances of over a mile in

hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-

both daylight and night conditions. Myriad methods for secretly

Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het

photographing people and property under diverse and difficult conditions are

pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor

presented. Readers will discover innovative applications of combinations of old

slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun

and new photographic-related technologies—some combined in unexpected

nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te

ways that produce surprising results. It is written and extremely well

spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de

illustrated in an easy to understand style for all photographers regardless of

burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in

skill level. The book is appropriate for anyone in law enforcement, military

zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en

operations, and private investigation. It will also benefit government

wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas

surveillance specialists and those responsible for detecting and thwarting

gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen

manual clandestine photography.

leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen
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zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar

aantrekkelijke vrouw te zijn! Hij wil haar graag beter leren kennen, maar zij

vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op

lijkt meer geïnteresseerd in computers dan in hem. Medisch verbond Tijdens

een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een

een vakantie in Rome trekt verpleegkundige Claire op met de aantrekkelijke

bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen

dokter Dominic Hansford. Met hem flirten staat ze zichzelf niet toe, maar

ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die

zolang het vriendschappelijk blijft, is er niets aan de hand en geniet ze van

mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot

zijn gezelschap. Een aardbeving verandert echter alles… Zo dokter, zo zoon

leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky

Als tiener is Quinn vastbesloten arts te worden, het liefst samen met zijn

Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)

vriendin, Faith. Maar dan wil ze plotseling niets meer met hem te maken

afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!

hebben, en heeft hij geen andere keus dan te vertrekken en zijn droom in

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

zijn eentje waar te maken. Als hij jaren later terugkeert, blijkt ze nog steeds

halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

iets voor hem te verbergen... Deze verhalen zijn eerder verschenen.

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal

op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de

dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als

geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier

de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere

om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm

Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze

kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de

plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze

scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP

terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben

van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich

in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen

prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt

met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de

eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle

voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,

en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?

ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met

Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet

regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen

toezien hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele

en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je

Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de

vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog

Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor

Wang Miao gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder

hun werk… of voor de liefde? Lief en charmant Arts Euan Scott nam aan dat

wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een

hij met een man te maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde

mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die wordt beheerst door de

om de software voor zijn kliniek te regelen. Sam blijkt echter een zeer

onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen
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maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem,

Riverton niet al te veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal

en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de wetenschappers, tot een

haar zinnen op een huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.

samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid

Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs

onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het eerste,

ontkom je niet aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven?

adembenemende deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het

Vergeet het maar! Als Harper Devlin door haar man, een populaire rockster,

voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen

aan de kant wordt geschoven, vertrekt ze vlak voor de feestdagen met haar

exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste

twee dochters naar haar zus in Silver Springs. Misschien dat ze bij haar familie

sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu

rustig kan herstellen van haar gebroken hart. Ze vindt echter troost in een

als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste

heel onverwachte hoek, namelijk bij de knappe én beruchte Tobias

internationale prijs voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor

Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt hij een

Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de makers van de hitserie

verdriet bij haar dat hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft uitgezeten

Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te

voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij helemaal

lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens nogal

opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de mooie Harper zich ook met hem

beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke

verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar te kussen niet meer

combinatie van wetenschappelijke en filosofische speculatie, politiek en

weerstaan. Ze zou echter nooit deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is

geschiedenis, complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit

totaal ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?

de westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een

Henna op je huid / druk 2 Dirk Frederic Regina Bracke 2005 Touria wil net

droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich

als haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze

bezighouden met wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse

wil korte rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in moeilijkheden.

invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN

Alleen haar oudste broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.

Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe

Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de

alleenstaande vader Slade Watkins naar Riverton komt, wedden alle

Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel

inwoners van het stadje dat de bruidsklokken snel zullen luiden. De

smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan haar

weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee onstuimige zoontjes moet

familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde,

aanpakken - en laat de mooie Danielle Wilde nou precies weten hoe ze met

een verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet

zulke boefjes moet omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op haar, en ook

Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te

Slades hart laat ze niet onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze zich thuis

bevrijden. De kinderen worden verstopt in grafkisten en via geheime routes

voelt in het gezinnetje en graag meer dan een verzorger zou willen zijn. Dat

door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen.

Slade heeft gezworen nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen in

Van elk kind dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware
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identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij

eeuw nadat ze in 1918 in Frankrijk als bundel uitkwamen nog steeds een

zou zijn.

onnavolgbare charme. ‘Enfantines bevat prachtige verhalen.’ – Maarten ’t

Alles en nog meer E. L. Todd 2020-11-19 Cayson is boos op Skye omwille van

Hart ‘Een alleraardigste, zachte, heel licht ironische, schuwe, vriendelijke

wat ze heeft gedaan. Het is niet iets kleins dat onder het tapijt kan worden

man. Je bent telkens bang hem in de conversatie te hard aan te stoten.’ – E.

geveegd. Het is niet iets wat hij zomaar kan loslaten. Wat ze deed was

du Perron over Larbaud aan Jan Greshoff ‘De Enfantines zijn zo eenvoudig, zo

onvergeeflijk en fout op zoveel manieren. Maar hij kan de waarheid niet

helder, zo argeloos schalks dat je erg goed moet kijken om te ontdekken waar

ontkennen. Hij houdt nog steeds van haar. Maar zal dat genoeg zijn? Silke

Valery Larbauds kunst precies in schuilt.’ – Roger Grenier ‘Uw

wordt het stilaan beu om te moeten omgaan met Arsen en zijn onzekerheden.

verrukkelijke Enfantines dompelen me onder in pure tover. Ik lees en

Elke stap vooruit wordt gevolgd door acht achteruit. Ze blijft volhouden dat

herlees ze een voor een.’ – André Gide aan Valery Larbaud

hij zijn handelwijze zal veranderen. Maar hoelang blijft ze daarvan

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de

overtuigd? Conrad geniet van de hechte relatie die hij heeft met Beatrice.

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

Maar hij kan niet ontkennen dat hij meer wil. Hij wil niet alleen een vriend

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een

zijn. Hij wil haar helemaal en wil elke avond van haar kunnen genieten, tot

bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze

de zon opgebrand is. Uiteindelijk geeft hij toe aan zijn verlangen en kust hij

kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes.

haar. Ze beantwoordt de omhelzing en geeft Conrad precies wat hij wil. Maar

Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet

waartoe zal het leiden? Theo en Alex gaan helemaal op in hun nieuwe

vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

relatie. De vonken vliegen ervan af als er wordt gekust, en Theo begint te

geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw

twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid. Hoe is het mogelijk dat hij niet

en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje

meteen verliefd op haar werd? Hun relatie wordt intiemer en neemt plots

valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar

een onverwachte wending. Dan doet Alex iets, iets wat Theo haar niet

nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar

meteen kan vergeven.

verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal

Kinderscènes Valery Larbaud 2021-05-18 Dit boek bevat de nooit eerder

begon...

integraal vertaalde Enfantines van Valery Larbaud. Met toevoeging van een

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten

destijds niet opgenomen ‘enfantine’ en gravures uit een geïllustreerde editie

van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in

van 1926. In Kinderscènes roept Valery Larbaud fijnzinnig de fantasie- en

hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar

gevoelswereld van kinderen en jonge adolescenten op, onnadrukkelijk in het

hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze

teken van de verglijdende tijd of tegenover de nuchtere stijl van

bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon

volwassenen gesteld. Soepel, beeldend en geestig weet hij de vluchtige

vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit

kinderziel in taal te vangen. Deze verrassende verhalen hebben ruim een

aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer
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dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om

fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert

elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar

voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje

als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn

20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht

hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware

zijn.

veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen.

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1

Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen

Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de

kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en

muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de

Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette

De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons

Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk

in te staan, iets waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal

leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit

kapot. Maar ergens geloofde ik dat Deacon en ik het zouden redden, dat ik het

meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij

gezin zou kunnen hebben waarvan ik altijd al had gedroomd ... zolang ik daar

oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich

maar in bleef geloven.

staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas

Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge Suewellyn

vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s

Mateland heeft maar één droom voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het kost, in

huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

het Mateland familiekasteel wonen in Engeland. Maar Suewellyn,

graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer

woonachtig op een klein eiland in de Stille Zuidzee, heeft als buitenechtelijk

dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op

kind geen enkel recht op het kasteel dus hoe zou ze deze droom ooit kunnen

het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de

verwezenlijken? Door een tragische ramp op het eiland ziet ze plotseling de

Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd

omstreden oplossing om haar intrede te maken in het fabelachtige kasteel. Ze

de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

raakt verstrikt in haar eigen web van bizarre leugens en bedrog. Weet ze

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia

haar diepe geheim verborgen te houden of wordt ze ontmaskerd? Victoria

Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’

Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor

Seattle Woman

Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de

De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd...

aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke

Een gevangene die dorst naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze

fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef

gevangenis. Ik zal het de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald

verschillende genres onder meerdere pseudoniemen, variërend van oude

zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik
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ben een nerdy hacktivist; het internet is mijn speelveld. Maar dat zal mijn

heeft een heel duidelijk beeld van wat ze met haar leven wil: bioloog worden

familie niet redden. Ik heb hem nodig; een zeemonster om een haai te

en dieren beschermen. Cooper heeft moeite met het keurslijf waarin hij door

verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires, Victoria Quinn, Aurora Rose

zijn ouders is gepropt, wordt detective in New York en blijft weg uit de

Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky, Claire

bergen waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar later keert hij

Contreras, Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins,

terug om voor zijn grootouders te zorgen. Als een wandelaarster dood wordt

Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan,

aangetroffen, moeten Cooper en Lil samenwerken om achter de identiteit van

Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose, Sylvia Day,

de moordenaar te komen. Kunnen ze dit doen zonder de net geheelde

Emery Rose, Nora Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina

wonden open te trekken?

Bowen, Jana Aston, Vanessa Vale, Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda

Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire

Hillers, K. Bromberg, Emery Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.

auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en

Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03

opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles

Een prinses. Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam

geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar

maar zeker te wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht

Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet

nog niet, en jock Hunter lijkt interesse in haar te hebben. Toch wil Sam

alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over

liever doorgronden waarom Scott, de cowboy en klusjesman die haar moeder

om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter

voor de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo aantrekt en dan weer afstoot.

kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat

Het grootste raadsel van Robstown is wat hij in zijn smeulende, bruine ogen

Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er

verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott voor haar in de bres als de

precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi

zaken anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er echt geen houden meer

Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze

aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt. Maar dat lost het

heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi

probleem dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij uiteindelijk zijn hart

Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden

bij haar uitstort, is de waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen

al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.

vermoeden. Soms is het leven nog oneerlijker dan je dacht.

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford

Vastberaden Nora Roberts 2013-02-13 De elfjarige Cooper Sullivan vindt het

Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn

maar niks dat hij de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet

gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door

doorbrengen. Dat verandert als hij hun buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die

criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische

niet meisjesachtig is met haar honkbalobsessie. En dat paardrijden blijkt ook

miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het

wel mee te vallen. Na deze eerste zomer komt hij elk jaar terug en de

welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen

vriendschap tussen Cooper en Lil groeit uit tot een overweldigende liefde. Lil

en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
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zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen

wilde praten. Geconfronteerd met het verdriet van haar dochter begint -

tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor

Marianne te vertellen: over de jaren na de Tweede Wereld-oorlog en de

en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije

verbittering over alles wat Duits was die toen heerste; over haar grote liefde

voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,

uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de

James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed

grote eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door

thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie

het verhaal van haar moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden uit het

Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie

verleden te helen en haar kind een -toekomst te geven, en ze gaat op zoek

De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring

naar haar vader... De pers over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend,

van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring

maar ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse

van de hemel

landhuizen, exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’

details en de romantiek van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie
Brandoffer

van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die

roman over de onthulling van een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl

onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te

M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende

kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp

prequel op Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award

komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert

gewonnen. Een seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn volgende

in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt,

doelwit: Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt een moeilijke

maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-

zaak toegewezen in M.W. Cravens Brandoffer – de zenuwslopende prequel

Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder

op Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar

meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.

mensen levend te verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat geen

Het klaprozenjaar Corina Bomann 2017-09-26 Een ontroerende roman over

sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er

liefde, eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide op als enig kind zonder

in de verkoolde overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat

vader en sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin te hebben. Als

gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte

ze tot haar grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom

detective, gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly

werkelijkheid te worden... tot bij een onderzoek duidelijk wordt dat haar

Bradshaw. Samen ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd

baby een erfelijke hartafwijking heeft. Maar zij en haar man noch haar

is. Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen

moeder zijn de oorzaak van het defecte gen. Bang en vol brandende vragen

zijn dan levend verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op Michael

gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden nooit over Nicoles vader

Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
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