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Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium
op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong
is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En
hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem
kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment.
Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de
volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de
verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en
twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe
meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra
weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd,
vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier
jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van
Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden!
'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomen-serie,

die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke boswachter in de hoofdrol
heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in
haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft
inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook
haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten
met een knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is
wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met
Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het probleem van Freeks
onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en zich bezighouden met zaken
die absoluut niet thuishoren in een vredig -natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft
Sylvie op meer dan één -manier nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave
om haar echt dichtbij te laten komen. Jackie van Laren in de pers ʻJojo Moyes heeft in de Lage
Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.ʼ Thebookreview.nl ʻVan Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de personages
prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte
mensen.ʼ NBD Biblion ʻAls je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer even met beide benen op
de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk is in het leven.ʼ
Thrillersandmore.com
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je niet aan de
magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het maar! Als Harper Devlin door
haar man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven, vertrekt ze vlak voor de
feestdagen met haar twee dochters naar haar zus in Silver Springs. Misschien dat ze bij haar
familie rustig kan herstellen van haar gebroken hart. Ze vindt echter troost in een heel
onverwachte hoek, namelijk bij de knappe én beruchte Tobias Richardson... Zodra Tobias
Harper voor het eerst ziet, bespeurt hij een verdriet bij haar dat hij maar al te goed kent. Nu hij
zijn straf heeft uitgezeten voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij
helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de mooie Harper zich ook met hem verbonden
voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar te kussen niet meer weerstaan. Ze zou echter
nooit deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is totaal ongeschikt voor haar. Of durft hij te
hopen op een kerstwonder?
Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04 ʻVoor de liefhebbers van Lucinda Riley is de
trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.ʼ Margriet Het is 1913 en
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
ʻDeel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken
en je hart volgen. Een aanrader.ʼ Algemeen Dagblad ʻEr is een nieuwe Lucinda Riley
opgestaan, en ze heet Corina Bomann.ʼ de Volkskrant 'Corina Bomann is het Duitse antwoord
op Lucinda Riley.' De Telegraaf ʻHoudt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa
Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.ʼ MAX Magazine

De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de succesvolle De Killingserie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De achttienjarige Paolo Uccello rouwt om het
verlies van zijn ouders en probeert te overleven onder het Duitse regime. Als laatst
overgebleven familielid is hij de enige die het weversbedrijf van zijn ouders kan voortzetten.
Terwijl de datum waarop hij zijn laatste opdracht moet inleveren steeds dichterbij komt,
realiseert Paolo zich dat hij die nooit op tijd af zal krijgen ‒ tenzij hij hulp krijgt. Wanneer het
lichaam van een Joodse vrouw wordt gevonden in de haven van Castello en Paolo zijn
afschuw over de moord niet kan onderdrukken, wordt hij benaderd door de plaatselijke
priester. Die verzoekt Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om een voortvluchtige Joodse
broer en zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar hij realiseert zich
ook dat dit de hulp is waar hij op hoopte. Al snel blijkt de Venetiaanse politie op zoek te zijn
naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert wanhopig te voorkomen dat ze worden
gevonden, maar de zus stort zich in het Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan
alleen haar eigen leven op het spel... In de pers ʻEen zeer verdienstelijk boek, sterk genoeg
om uit te kijken naar de volgende delen.ʼ **** VN Detective & Thrillergids ʻDe spanning is
bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer helemaal
af.ʼ ***** Nu.nl ʻAangrijpend en krachtig. De engel van Venetië roept de spanning en dreiging
van het door de naziʼs bezette Venetië overtuigend op.ʼ Tess Gerritsen, New York Timesbestsellerauteur
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein
Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden,
maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook onderling een
ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd
voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck
reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis
en politiek.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk
en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het
tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een
reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal
worden. De man is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen om
op stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset.
Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de
weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe
stad, nieuw huis, nieuwe baan ‒ ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar
plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante)
Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt
haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen
en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te

verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen
schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan
25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
De zaak Torfs Jo Claes 2015-04-02 De Leuvense kunstexpert Pieter Torfs wordt benaderd
door een bloedmooie vrouw, Christina Jonckheere. Zij wil Torfs inhuren om een expertise uit te
voeren op een onbekend werk van de laatmiddeleeuwse schilder Martin Schongauer. Torfs,
die een passionele maar bizarre verhouding heeft met zijn assistente, vermoedt dat er iets niet
pluis is met het schilderij. Toch aanvaardt hij de opdracht als blijkt dat Christina Jonckheere in
meer geïnteresseerd is dan in een louter zakelijke relatie. Na een degelijk wetenschappelijk
onderzoek schrijft Torfs een echtheidscertificaat uit en wordt het werk voor een fortuin
verkocht. Twee weken later bengelt hij aan een koord in zijn huis. Zelfmoord op het eerste
gezicht. Hoofdinspecteur Thomas Berg bijt zich vast in het onderzoek en ontdekt dat er van
zelfmoord geen sprake is. Als enkele dagen later een tweede slachtoffer valt, zit de anders zo
rustige universiteitsstad plots opgezadeld met een dubbele moord. Jo Claes (1955) woont en
werkt in Leuven. Hij schreef een aantal novelles en romans en publiceerde bestsellers over
mythologie, hagiografie en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met De Stenen Toren
dat werd bekroond met de Debuutprijs.
Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa Jewells meest succesvolle
en meest aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar
hele leven nog voor zich. En toen, in een oogwenk, was Ellie verdwenen. Tien jaar later heeft
Laurel de hoop nog altijd niet opgegeven dat ze Ellie zal vinden. Als ze een charismatische
man leert kennen voor wie ze als een blok valt, brengt dit wat licht in haar leven. Maar wat
haar volledig de adem beneemt is zijn negenjarige dochter. Want dat meisje is het evenbeeld
van Ellie. En alle onbeantwoorde vragen die Laurel al zo lang achtervolgen komen in volle
vaart terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft er nog steeds geheimen prijs te geven?
'Ik daag je uit om dit boek neer te leggen voordat je bij het hartverscheurende einde bent
gekomen.' - DAILY EXPRESS
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van
een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een
kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te
beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het
is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een
kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend
moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden
dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de
diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en
maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen
reisgenoten sprak.
De tiran Penelope Sky 2020-01-30 Ik ben verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang om
het te zeggen. Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik weet wat hij voelt. Zelfs als hij niet de
ballen heeft om het toe te geven. Onze dochter zal binnenkort worden geboren en onze levens
zullen dan voor altijd veranderen. Zal Cato het verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen
loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik nooit meer terug moeten komen?
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Letʼs 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 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...
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 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.
Cyclus van de Schaduwen: einde W.M. Caers Wanneer de sterkhouder van de Sterrenstad
spoorloos verdwijnt, wordt de wereld andermaal in chaos gestort. Maar dan vertrekt de
Schaduw die iedereen is vergeten op zoek naar hem. Het afsluitende deel van de Cyclus van
de Schaduw
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit
Bridgerton ʻHet antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.ʼ De
Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiendeeeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven
doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn.
Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen
door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francescaʼs 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: ʻBridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.ʼ de Volkskrant ʻRazend
populaire kasteelromans.ʼ **** NRC ʻJe moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.ʼ Trouw ʻJulia Quinn is de moderne Jane Austen.ʼ Seattle Woman
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ʻEen wilde papaverʼ van Henny ThijssingBoer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met
haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende
jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en
probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar
tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ʻEen roep in de nachtʼ en ʻEen
oude eik was getuigeʼ.
De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons in te staan, iets
waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal kapot. Maar ergens geloofde ik dat

Deacon en ik het zouden redden, dat ik het gezin zou kunnen hebben waarvan ik altijd al had
gedroomd ... zolang ik daar maar in bleef geloven.
Alles en nog meer E. L. Todd 2020-11-19 Cayson is boos op Skye omwille van wat ze heeft
gedaan. Het is niet iets kleins dat onder het tapijt kan worden geveegd. Het is niet iets wat hij
zomaar kan loslaten. Wat ze deed was onvergeeflijk en fout op zoveel manieren. Maar hij kan
de waarheid niet ontkennen. Hij houdt nog steeds van haar. Maar zal dat genoeg zijn? Silke
wordt het stilaan beu om te moeten omgaan met Arsen en zijn onzekerheden. Elke stap
vooruit wordt gevolgd door acht achteruit. Ze blijft volhouden dat hij zijn handelwijze zal
veranderen. Maar hoelang blijft ze daarvan overtuigd? Conrad geniet van de hechte relatie die
hij heeft met Beatrice. Maar hij kan niet ontkennen dat hij meer wil. Hij wil niet alleen een
vriend zijn. Hij wil haar helemaal en wil elke avond van haar kunnen genieten, tot de zon
opgebrand is. Uiteindelijk geeft hij toe aan zijn verlangen en kust hij haar. Ze beantwoordt de
omhelzing en geeft Conrad precies wat hij wil. Maar waartoe zal het leiden? Theo en Alex
gaan helemaal op in hun nieuwe relatie. De vonken vliegen ervan af als er wordt gekust, en
Theo begint te twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid. Hoe is het mogelijk dat hij niet meteen
verliefd op haar werd? Hun relatie wordt intiemer en neemt plots een onverwachte wending.
Dan doet Alex iets, iets wat Theo haar niet meteen kan vergeven.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de
schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte
Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale
terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president
van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar
zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt
nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan
in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton.
Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet Lark Cummings
terechtstaan voor het verduisteren van tienduizenden ponden. Niemand schijnt te willen
geloven dat ze onschuldig is. James Wolfe, de bikkelharde en helaas erg aantrekkelijke
advocaat van de tegenpartij, lijkt nog het meest overtuigd te zijn van haar kwade bedoelingen.
Dan wordt de zaak plotseling geseponeerd en krijgt ze ook nog eens een baan aangeboden
door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft gezegd, ontdekt ze dat de zoon van haar nieuwe
werkgever niemand minder is dan James Wolfe. Wat voor een spelletje speelt hij met haar? Dit
verhaal is eerder verschenen.
Het komt wel goed met jou E. L. Todd 2021-07-01 Silke geeft haar gevoelens aan zichzelf toe,
ook al wil ze dat niet. Ze haat Arsen om wat hij haar heeft aangedaan, maar ze haat het feit dat
ze nog steeds van hem houdt nog meer. Het zou gemakkelijk zijn om bij Pike te blijven, maar
er was geen passie in die relatie. Waarom is ze zo geobsedeerd door deze ex-gedetineerde?
Waarom kan ze niet uit zijn buurt blijven? Roland en Jasmine hebben afgesproken in een bar,
en ze hebben het over hun relaties. Jasmine dringt erop aan dat Roland uit de kast komt en de
waarheid vertelt. Heath verdient het niet om een vunzig geheim te zijn. Roland weet dat dit
waar is, maar zal dat iets veranderen? Reid geniet van zijn tijd met Jasmine en wanneer ze

een avondje gaan bowlen, begint het hem te dagen dat zij misschien de ware voor hem is.
Maar hij is verward door haar complete onverschilligheid aan het eind van de avond. Waarom
gaat ze er altijd van uit dat hij weg wil? Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij niet
geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet vertelt? Slade en Trinity bereiden zich voor op hun
bruiloft, maar ze hebben allebei verschillende ideeën over wat ze willen. Skye en Cayson
helpen met de planning, maar dat leidt meestal tot ruzie. Clementine gaat er eindelijk mee
akkoord om haar relatie met Ward openbaar te maken, maar hoe zal Cayson reageren? Sean
gaat naar huis, naar zijn liefhebbende vrouw, maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot
toe. Wat zal er met zijn gezin gebeuren?
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een prinses.
Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar zeker te wennen aan haar
nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht nog niet, en jock Hunter lijkt interesse in haar te
hebben. Toch wil Sam liever doorgronden waarom Scott, de cowboy en klusjesman die haar
moeder voor de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo aantrekt en dan weer afstoot. Het
grootste raadsel van Robstown is wat hij in zijn smeulende, bruine ogen verbergt... Tijdens het
schoolfeest springt Scott voor haar in de bres als de zaken anders lopen dan Sam had
gepland. Daarna is er echt geen houden meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar
verleidt. Maar dat lost het probleem dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij uiteindelijk
zijn hart bij haar uitstort, is de waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen vermoeden.
Soms is het leven nog oneerlijker dan je dacht.
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een gevangene
die dorst naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal het de mensen die
me hier hebben laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn
gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist; het internet is mijn speelveld. Maar dat zal
mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig; een zeemonster om een haai te verslaan. Voor de
lezers van Anna Zaires, Victoria Quinn, Aurora Rose Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den
Ham, Penelope Sky, Claire Contreras, Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly
Collins, Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan, Belle Aurora,
Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose, Nora Roberts, Debra
Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston, Vanessa Vale, Misha Bell,
Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
Een wonderbaarlijk politicus Hubert Smeets 2021-01-15 Monumentale biografie van Hans van
Mierlo Hans van Mierlo ‒ de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie ‒ kwam laat
tot bloei. Pas toen hij na een moeizame rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige
leeftijd in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf van veranderingen in de
jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf 1966 als partijleider van D66. Van Mierlo
stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van de twintigste eeuw: het
progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De
belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen kwamen
niet van de grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die
jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van
Nederlanders die streefden naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en
historicus Hubert Smeets, die als eerste Van Mierloʼs privéarchieven mocht inzien, laat zien
hoe politiek voor de twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen kille
machtsstrijd ‒ al was hij niet vies van de macht. Een wonderbaarlijk politicus is het portret van
een zoeker en een tobber, van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel

vormgaf.
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel op Zwarte
Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen. Een seriemoordenaar verbrandt
mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt een
moeilijke zaak toegewezen in M.W. Cravens Brandoffer ‒ de zenuwslopende prequel op
Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen levend te
verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat geen sporen na en de politie heeft geen
enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de verkoolde overblijfselen van het derde
slachtoffer een naam staat gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een
afgedankte detective, gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly
Bradshaw. Samen ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poeʼs ogen bestemd is. Naarmate
het aantal slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend verbrand
worden... ʻHet Britse antwoord op Michael Connellyʼs Harry Bosch.ʼ Matt Hilton
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller ̶ Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste
thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban
houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en aangename
personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks.
ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen
uit een biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden.
Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is.
Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in
gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks
beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en
het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in
gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar
naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team
in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft
niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke
doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon
voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het
onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol
non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks, een
explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone
reeks is nu ook verkrijgbaar!
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het
aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om
die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte
met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij
de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een smsʼje krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De
boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de
klok is begonnen.

Vastberaden Nora Roberts 2013-02-13 De elfjarige Cooper Sullivan vindt het maar niks dat hij
de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet doorbrengen. Dat verandert als hij hun
buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die niet meisjesachtig is met haar honkbalobsessie. En dat
paardrijden blijkt ook wel mee te vallen. Na deze eerste zomer komt hij elk jaar terug en de
vriendschap tussen Cooper en Lil groeit uit tot een overweldigende liefde. Lil heeft een heel
duidelijk beeld van wat ze met haar leven wil: bioloog worden en dieren beschermen. Cooper
heeft moeite met het keurslijf waarin hij door zijn ouders is gepropt, wordt detective in New
York en blijft weg uit de bergen waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar later
keert hij terug om voor zijn grootouders te zorgen. Als een wandelaarster dood wordt
aangetroffen, moeten Cooper en Lil samenwerken om achter de identiteit van de moordenaar
te komen. Kunnen ze dit doen zonder de net geheelde wonden open te trekken?
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die
zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen
beslissing, en de gevolgen reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre
groeit op omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het
schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het eiland
niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne
ontmoet. Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een
grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van ‒ zelfs niet van haar leven... ʻDochter van
de mangrovenʼ is het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah
Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De vrouwen
van Kiward (ʻHet land van belofteʼ, ʻHet lied van de wolkenʼ, ʻDe roep van het landʼ) en De
sterren van Matariki (ʻHet land met de gouden kustʼ, ʻDe schaduw van de kauri-boomʼ, ʻDe dag
van de zonnewendeʼ).
De Onvoldoende Sara Ney 2020-05-02 'Sensationeel en sterk, een harten brekend en
hartverwarmend verhaal dat zo veel meer is dan de titel alleen' ‒ bookaliciousbabes.com
boekenblog ‒ Zeke Daniels is niet gewoonweg een hufter, het is een klootz*k. Doordat hij zich
gedraagt als enorme eikel, houdt Zeke Daniels mensen op een afstand. Hij heeft geen
interesse in een relatie… Dat hebben de meeste eikels niet. Uitgaan met een meisje? Samen
een stelletje vormen? Nope. Niets voor hem. Het lukt hem amper de relatie met zijn familie te
onderhouden*.* Zelfs zijn eigen vrienden mogen hem niet. Althans, niet echt. Waarom blijft hij
dan maar denken aan Violet DeLuca? Lieve, stille Violet… Zijn tegenpool op alle vlakken. Het
licht tegenover zijn duisternis. Zelfs haar naam klinkt als een zonnestraaltje, als een 'ze leefden
nog lang en gelukkig' en al die andere ellende. Voilet, die hem bijles moet gaan geven omdat
hij anders zakt voor een belangrijk tentamen... Voilet, die langzaam maar zeker zijn hufterhart
binnendringt… Voilet, die er achterkomt wie Zeke Daniels daadwerkelijk is… Misschien niet
eens zo'n hufter als hij iedereen wil doen geloven.
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

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 ʻDeel 1 van de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen. Een
aanrader.ʼ Algemeen Dagblad ʻDe verslavende nieuwe serie voor de lezers van De zeven
zussen.ʼ NCRV-gids ʻHoudt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult
u Corina Bomann zeker waarderen.ʼ MAX Magazine
Verlangende Duisternis Hannah Hill 2020-10-09 Meegenomen naar Masons domein, ontdekte
ik hoe veel erger mijn situatie nog kon worden. De hindernissen die we hadden genomen,
bleken kinderspel in vergelijking met degene die we nog moesten nemen. De duisternis in
Mason verlangde meer van mij dan ik had te geven. Toch was ik niet in staat om eraan te
ontsnappen. Overtuigd van onze connectie, wist Mason mijn onderdrukte gevoelens voor hem
bloot te leggen. Maar mijn verlangen naar zijn gevoelens bleef onbeantwoord. Hij schroomde
niet om mij eraan te herinneren wat mijn plaats was in zijn wereld. Een liefdeloze wereld,
waarin ik als zijn bezit geen stem had. Zo maakte Mason het me onmogelijk om ervan
overtuigd te blijven dat hij mij net zo lief had als ik hem. We belandden in een impasse en de
uitkomst daarvan kon zowel ons keerpunt als ons einde betekenen.
De dreiging Remie Burke 1997-01-01
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse Sara
wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege de reis
verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland. Haar wacht de
vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen
woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar pleegouders nog zo lief
voor haar. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange
oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten
stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948)
studeerde voor rabbijn aan talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp
publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten
over Israël en het Jodendom.
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, 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?
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een
heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York!
Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a Girl, de
populairste liefdesadviesblog in New York, beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties ándermans relaties. Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze
enkel oog voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy,
gespierde advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit is
Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen over relaties;
die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt met de adembenemende vrouw die hij elke dag

tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat
als hij nu eens een hond van iemand leent... zou hij haar dan wel opvallen?Samen of
niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van relaties weten. Maar terwijl er langzaam iets
moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe alleenstaande vader Slade
Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners van het stadje dat de bruidsklokken snel
zullen luiden. De weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee onstuimige zoontjes moet
aanpakken - en laat de mooie Danielle Wilde nou precies weten hoe ze met zulke boefjes
moet omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op haar, en ook Slades hart laat ze niet
onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze zich thuis voelt in het gezinnetje en graag meer
dan een verzorger zou willen zijn. Dat Slade heeft gezworen nooit opnieuw te trouwen, baart
de mensen in Riverton niet al te veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal haar
zinnen op een huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.
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