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daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de

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

stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een

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

heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje

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

met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ *****

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

Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

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

Onderstromen Nora Roberts 2019-04-16 De familie Bigelow lijkt het ideale

zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij

leven te leiden in het idyllische stadje Lakeview. Maar achter de gesloten

heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader

deuren leven de kinderen Zane en Britt Bigelow in angst. ‘Een van ’s

verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

werelds succesvolste auteurs.’ AD Magazine De familie Bigelow lijkt het

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

ideale leven te leiden in het idyllische stadje Lakeview. Vader Graham is
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een succesvolle chirurg, de moeder van het gezin is een mooie vrouw,

een epische tocht naar de uitgestrekte wildernis van het Rijk om het

een graag geziene verschijning binnen de hechte gemeenschap van het

eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden. Thor

stadje. Maar achter de gesloten deuren leven de kinderen Zane en Britt

vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen,

Bigelow in angst. Hun vader houdt de familie in een ijzeren greep, en zij

het tegen onverwachte monsters opnemen en zij aan zij strijden in

hebben geleerd om daar zo goed mogelijk mee om te gaan en het voor de

onvoorstelbare gevechten. Ze bezoeken exotische landen en ontmoeten

rest van de wereld verborgen te houden. Tot de dag dat Zane vier minuten

wezens en mensen die hun verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar

te laat is en de fout maakt met zijn vader in discussie te gaan. De

aan alle kanten op de loer ligt. Ze zullen al hun vaardigheden nodig

consequenties verscheuren de familie, en de -ouders komen in de

hebben als ze willen overleven terwijl ze het spoor van de dieven volgen,

gevangenis terecht. Zane en Britt groeien op bij hun liefhebbende tante en

dieper en dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het hart van

grootouders, maar de gebeurtenissen van die dag hebben hun sporen

de Onderwereld, één van de zeven koninkrijken van de hel, waar de

achtergelaten. Jaren later is Zane een succesvolle advocaat geworden, en

ondoden regeren en de velden zijn bezaaid met botten. Thor moet al zijn

keert hij terug naar Lakeview, vastbesloten om de demonen van vroeger

krachten oproepen, en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In

voor altijd te laten rusten. Zijn tante en zus wonen nog altijd in het stadje,

de Ring moet Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof naar de

maar er is ook een nieuwe bewoonster, Darbey McCrae. En onder haar

Westelijke vesting van Silesia leiden, een duizend jaar oude stad op de

vrolijke uiterlijk schuilt een dieper trauma dan Zane kan vermoeden. De

rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen hebben er voor gezorgd dat

pers over Nora Roberts ‘I love Nora Roberts.’ Stephen King ‘Amerika’s

de stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar ze hebben het nog

favoriete auteur.’ The New Yorker ‘Nora Roberts is een superster.’ The

nooit moeten opnemen tegen een leider als Andronicus, met zijn leger van

New York Times

een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te zijn.

Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice

Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen,

2014-10-11 In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de

Kendrick en Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de

Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn vrienden van de Krijgsmacht op

oorlog. Ondertussen glijdt Gareth steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid
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en moet hij op zijn hoede blijven voor degenen die hem uit de weg

en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit

trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair

boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en

en de stad Savaria te redden van de wilden die de Ring binnen zijn

filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR –

gedrongen. En Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten

BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1

besluiten of hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de man te

bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek #

worden die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun levens en de

1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige

situatie niet erger lijkt te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee

Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht

schokkende plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor

bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om

het Rijk overleven? Zal het Zwaard van het Lot gevonden worden? EEN

waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een

GELOFTE VAN GLORIE is een episch verhaal van vrienden en geliefden,

disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en

rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties,

geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een

van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en

baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze

verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en

ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten

tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we

Parijs ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar

nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek is

perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig

75.000 woorden.

heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet

Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een

zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,

meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk

kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept

geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,

herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze

die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun

wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt

angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg intelligent

gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend
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mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische

Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het

wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De

boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te

Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België

bestellen!

worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in

ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.

talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit

het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer

rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de

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

liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren

genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht

adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn

samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye

heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug

realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft

in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds meer

dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets

vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een

wil veroveren!

kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning

vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
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meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing

iets nieuws. Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid. Maar

neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd.

eigenaar van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader

Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij

met twee kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen omdat hij

dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te

getrouwd was met zijn carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de

veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een

zorg voor zijn zoon en bijna volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft

nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

hij niet. En dezelfde fout maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet.

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

Toch lijkt het met Nina allemaal anders...

relatie betekenen?

Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003

De legende van Swanhilde Linnea Hartsuyker 2017-08-22 De legende van

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle

Swanhilde van Linnea Hartsuyker is een hartverscheurende Vikinglegende

lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn

over Ragnvald en Swanhilde, broer en zus. Zij bevecht haar eigen vrijheid,

Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware

maar naarmate haar broers aanzien groeit als rechterhand van koning

beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle

Harald de Blonde, wordt zij als politieke buit steeds begeerlijker. Ragnvald

chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe

en Swanhilde, ooit elkaars liefste kameraden, komen op dramatische wijze

ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook

tegenover elkaar te staan als zij trouwt met zijn aartsvijand Solvi de Korte.

op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond

De roman voert de lezer mee in de mythische, gewelddadige en

Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene

bijgelovige wereld van de Vikingen, en is gebaseerd op de Heimskringla,

man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over

een cyclus Oudnoorse liederen uit de negende eeuw.

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en

Zon op het water Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 3: Zon op het

trouw blijven aan wie je bent.

water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
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2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met

moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een

Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met

uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel

worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar

in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –

als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de

waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie

plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek

is binnenkort beschikbaar.

tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard

De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster

van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest

Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte

briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley

moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De

Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om

moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en

de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als

heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van

ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de

kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte

moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint

moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen,

haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat

haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en

haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de

geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar

afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de

hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met

verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en

'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent

verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling

als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en

sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat

kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een

De terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke Sellnick.)

panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de

2021
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Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe

leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder

kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide,

auspiciën van het Amsterdam Center for International Law, werd

misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in

georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het

twijfel getrokken of het (internationale) strafrecht het meest geschikte

symposium.

instrument is om belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en

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

verzoening te verwezenlijken. De internationale strafrechtspleging

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

ondervindt concurrentie van waarheids- en verzoeningscommissies. Maar

inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de –

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is

politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van keuzes.

de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale

Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale misdrijven het

terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau ter hand

de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar

kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van

noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,

het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het

verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst

primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als

het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president

nationale gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de

wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft

strafrechtspleging afgestemd moet worden op de specifieke aard van

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en

internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit internationale

alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden.

strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar

Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan

ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen zelf

rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door

voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen

ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor

stonden ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de

Hollywood.' Vrij Nederland
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Voor altijd mijn dochter Rachel Hore 2020-10-07 Een universeel en recent

op een slimme, lichte toon en met een zonnige positiviteit.’ Daily Mail

weer actueel taboe uit het verleden: alleenstaande moeders die

Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers Koos van

gedwongen werden hun kind af te staan ‘Aangrijpend en fascinerend.’

Nugteren 2010-04-27 Dit boek behandelt de meest voorkomende vormen

Santa Montefiore ‘Adembenemend. Een intens ontroerend verhaal over

van pathologie van middenhand en vingers. Er wordt onder andere

liefde, verlies en vergeving.’ Dinah Jefferies Als de achttienjarige Alice

aandacht besteed aan artrose, reuma, de ziekte van De Quervain,de

Copeman in 1917 een jonge soldaat ontmoet die op verlof is van het front,

trigger finger, peesluxaties, -rupturen en -degeneratie, de Dupuytren-

worden ze halsoverkop verliefd. Ze raakt zwanger, maar als het bericht

contractuur en zenuwcompressie. Zoals gebruikelijk in de boekenreeks

komt dat haar geliefde is omgekomen, zet haar stiefmoeder Alice onder

van Orthopedische Casuïstiek wordt ieder onderwerp besproken aan de

grote druk om haar dochtertje direct na de geboorte af te staan. Na de

hand van patiëntencasuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Recente

bevalling blijft Alice gebroken achter, rouwend om haar kind en haar

wetenschappelijke inzichten komen aan bod in addenda die volgen op de

geliefde. Edith en Philip Burns zijn ongewenst kinderloos en adopteren de

patiëntencasus. De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en

baby, die ze Irene noemen. Irene groeit op met het gevoel dat er iets

fotos. De bijlagen achterin het boek tonen allerlei handige overzichten van

ontbreekt in haar leven, dat ze anders is dan andere kinderen. Maar

onder andere het functieonderzoek van de hand,toegevoegde

niemand vertelt haar de waarheid, en uiteindelijk verhuist ze naar Londen,

testen,innervatie van de hand en concrete oefeningen.

de grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht naar het ware verhaal van

Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

haar af komst voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel verhaal over een

2012-07-04 Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een

liefde in tijden van oorlog.’ The Telegraph ‘Dit gevoelige verhaal, dat twee

levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en

generaties omspant, laat zien hoe het verlies moeder en kind jarenlang

overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met hun ideeën

beïnvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa

en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat

Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror

slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze

‘Ik heb echt van dit boek genoten. Hore benadert moeilijke onderwerpen

waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van
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literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en

aan het Manhattanproject. De code die ontbreekt is ontwikkeld door de

mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart

Poolse natuurkundige Alfred Mendl, die uit het getto van Warschau op

gebracht. De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid:

transport naar Auschwitz is gezet. De jonge Pool Nathan Blum is Europa

beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk

ontvlucht en werkt als vertaler voor de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend

initiatief, en doet aanbevelingen voor het vergroten van de

Duits en Pools, hij is vindingrijk en nu hij alles en iedereen is verloren in

burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van

de oorlog, is hij vooral vastbesloten zijn leven een zinvolle nieuwe wending

beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het

te geven. Wanneer de Amerikanen hem vragen het welhaast onmogelijke

perspectief van burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit

te doen, aarzelt hij niet. Hij zal terugkeren naar Europa en infiltreren in

onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en adviezen over hoe

Auschwitz in een poging Alfred Mendl te bevrijden. Andrew Gross schreef

beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken

eerder negen thrillers onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens vijf

van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is

thrillers samen met James Patterson. ‘Gross heeft de beschrijvingen van

onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org. De

het kampleven opgetekend naar de verhalen van zijn schoonvader die in

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt

Auschwitz vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie zijn, zijn de setting en

toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad

veel van de personages gebaseerd op historische feiten. Voeg daaraan

kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de

toe het inlevingsvermogen, de actie en de spanning en ‘Alleen hij’ is zowel

samenhang van het overheidshandelen.

een ontroerende als aangrijpende thriller.’ Booklist

Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross heeft met ‘Alleen

Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt,

hij’(The One Man)een bloedstollende en aangrijpende thriller geschreven

reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse

waarin de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die

kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme

van Auschwitz in het bijzonder centraal staan. 1944. Terwijl in Europa de

Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar

Tweede Wereldoorlog voortduurt, werken de Amerikanen uit alle macht

grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze
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graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven

Het beste dat ik ooit meemaakte Abbi Glines 2020-04-07 Het is weer

heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het

zomer, het nachtleven bloeit in het kuststadje Sea Beeze, Alabama.

koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net

Schaars geklede, zonverbrande mensen genieten van livemuziek en de

als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer

geur van versbereide visgerechten. Eli Hardy kijkt om zich heen en vraagt

weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk

zich af of het wel een goed idee was om hiernaartoe terug te keren. Hij is

geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners

niet meer dezelfde zachtaardige persoon die een jaar geleden op zijn

zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het

motor uit deze plaats vertrok. En daar staat hij nu, met zijn slordige,

eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien

krullerige blonde haren en tatoeages op zijn armen. Eli Hardy is terug en

Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is

zeker niet van plan om lang te blijven. Maar dan komt hij Ophelia tegen,

aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan.

en blijkt de wereld er toch anders uit te zien.

De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben

De ingebeelde erfgenaam en voogd; of, De gestrafte baatzugtigheid

gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?

Gysbert Tysens 17??

Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze

Je hebt wél iets te verbergen Maurits Martijn 2021 'Van absolute

psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet

wereldklasse.' - Alexander Klöpping 'Indrukwekkend.' - Huib Modderkolk

meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ *****

Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging De Belastingdienst zag

Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede

hoe je er kwam Apple hield bij hoelang je er bleef Amazon hoorde wat je

psychologische thriller die je constant op het verkeerde been zet.

er zei En Google wist al dat je het van plan was In deze nieuwe editie van

Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen.

hun bestseller Je hebt wél iets te verbergen laten onderzoeksjournalisten

Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ *****

Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis zien dat privacy het meest bedreigde

Thrillerlezers.blogspot.com

mensenrecht van onze tijd is. Ze leren smartphones kraken en computers

Popular Photography 1989-05

hacken, voelen hoge ambtenaren en datahandelaren aan de tand en
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interviewen de scherpste denkers over privacy en surveillance. Zo leggen

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-

ze bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker

pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen

nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft voor ons allemaal. Dit boek is

moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

het resultaat van jarenlange diepgravende onderzoeks- en

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis

datajournalistiek naar privacy en surveillance voor De Correspondent,

heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk

waarvoor Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis verschillende journalistieke

uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

prijzen wonnen. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen

Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen Georges

moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten

Perec 2011-03-16 Georges Perec sleept de lezer mee in het hilarische

naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

verhaal van een hindernisloop, waarbij de vooruitzichten op succesvol

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen

overleg met een steeds ongrijpbaarder afdelingschef almaar schimmiger

met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

worden. De held van het verhaal is een marionet die nooit een eigen

na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren?

beslissing neemt, een spook dat eindeloos ronddwaalt door de kantoren

Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

van het kafkaëske bedrijf waar hij geacht wordt te werken. Onbetekenende

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en

details nemen angstaanjagende proporties aan. Door de zich alleen in

Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische

schijn herhalende zinnen lijkt de tijd te bevriezen. Als u dacht dat de

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

directe weg naar opslag de beste was, dan helpt deze parodie op de vrije

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

wil u definitief uit de droom. Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef

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

om opslag wil vragen - in 1968 gepubliceerd in een obscuur tijdschrift - is

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

in Frankrijk pas in 2008 in boekvorm verschenen. De tekst blijkt intussen

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

nog niets aan actualiteit te hebben verloren.

dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en
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probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk

wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,

en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny

gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen.

Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand

Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en

verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat

getuige’.

afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-

waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar

boeken nu verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa

oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger

heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze

gediend. Nadat hij voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het

haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in

genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de

rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er

oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij

steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is

daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan

geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar

zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby

te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de

elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op

vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk

aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River

was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu

lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging

heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter

om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te

met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor

sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang daarna

zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.

volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin

Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde

River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn

waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt,

niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde

moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een

Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een
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normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn

gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten

vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun

Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de

toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn

unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met

om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd

de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze

vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame,

met zijn lot te verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU -

flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in

GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin

minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de

voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar

Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw.

broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's

De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen

verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze

reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op

boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.

omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16

het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de

Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de

planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar

kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding

Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen.

te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten,

Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken

fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,

van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet
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van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de

Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te

Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar

zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte

heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De vrouwen

met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te

het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt

schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is een weerwolvenfeest op

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses

school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en

bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is

omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze

vol dansende vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En

hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer

volgens meester Frankula gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar

hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit

dan gaat het mis. Alle maskers moeten af... Bekroond door de

probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode

Nederlandse Kinderjury

te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20

of haar voor altijd verliezen.

“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent

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

en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin

goed gelukt om een reeks volledige en aangename personages te

eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de

creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie:
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Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de

bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks,

succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis

een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek

te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een

#3 in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!

biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om

Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham

miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de

2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen met een verleden. Een gebroken

terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een

hart. Sam had nooit gedacht dat Scott tegen haar zou liegen, maar nu

elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar,

haar moeder een detective opdracht heeft gegeven in het verleden van

heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog

haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar niet de hele waarheid

nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien.

heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een telefoongesprek duidelijk

Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal

maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel

aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt

voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede loopt ze van huis

getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste

weg om vanuit Houston terug naar het veilige Nederland te vliegen. Daar

adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben.

ontmoet ze bij toeval advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets

Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk

anders zegt, schreeuwt Sams hart heel duidelijk dat ze Scott terug wil.

voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen,

Kan Alex haar daar misschien bij helpen..? Soms is er licht aan het eind

dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de

van de tunnel.

terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon

De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De moord op Arno Linter lijkt

voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des

een eenvoudige klus. Alles wijst in de richting van een labiele jongen met

oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in

agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout twijfelt en volgt de visie

beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt

van haar team niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn

op het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen en

alle blikken op haar gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt
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Liese niet, want een gruwelijke vondst in een Antwerps park vraagt alle

het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze

aandacht van de moordbrigade: er is een jong koppeltje omgebracht. Zo?n

nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg

dubbele moord is nooit gezien en bovendien laat de dader een boodschap

Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018 voor zijn

achter. De sensatiepers likkebaardt, de publieke opinie keert zich tegen de

meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het een

traagheid van de politie. Met een team vol twijfels moet commissaris Liese

'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het

Meerhout een moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en

tweede skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.

er plezier in schept haar persoonlijk uit te dagen met raadselachtige

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte

aanwijzingen.

van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis

Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een

hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een

onbekend virus de kop op: corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot

barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van

Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt

New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen

zich aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar

opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het

benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk werken. Een

pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden.

bejaarde, die deerlijk toegetakeld op een bankje wordt aangetroffen,

Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles

beweert dat hij is gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling

voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke

wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een lange

winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden

rij. Een afrekening, een homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen

overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend -

een huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad

en voorgoed. Lees verder »

is en wat niet. Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het

misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is

waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd

hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het hoofd over. Tijdens

geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot
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de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met

breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij

langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen

kent en met tientallen reisgenoten sprak.
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