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Ontspoord Michael Katz Krefeld 2014-04-05 Na de brute moord op zijn vriendin is
rechercheur Thomas Ravnsholdt op ziekteverlof gestuurd door het politiekorps. Vol
zelfverwijt over de dood van zijn geliefde heeft Ravn zich teruggetrokken op zijn oude

motorboot in het centrum van Kopenhagen. Ravn wordt uit zijn rouwperiode gerukt
wanneer een goede vriend zijn hulp inroept om een jong meisje op te sporen dat een
paar jaar geleden spoorloos is verdwenen. Het onderzoek dwingt Ravn terug te keren
naar zijn oude werkterrein en zich in de onderwereld van Kopenhagen te begeven.
Alles wijst erop dat het meisje verkocht is aan de beruchte crimineel Slavros, die er een
netwerk van bordelen in Europa op na houdt. Het spoor leidt naar Stockholm, naar een
plek duisterder dan de hel. In een wedloop met de tijd probeert Ravn te achterhalen of
het meisje nog leeft. Maar zijn onderzoek wordt bemoeilijkt door de onbekende
seriemoordenaar die Stockholm al jaren in zijn greep houdt. Een sadist, die zijn
slachtoffers tentoonstelt op de stortplaatsen van de stad, en die nu zijn volgende
slachtoffer heeft uitgekozen. Michael Katz Krefeld (1966) debuteerde in 2007 met Før
stormen, waarvoor hij de debutantenprijs van de Danske Kriminalakademi kreeg. Zijn
laatste boek werd verkozen tot de beste Deense thriller van 2012 en genomineerd voor
de Glasnoglen, de prijs voor de beste Scandinavische thriller. Nu komt hij met een
bloedstollende serie rond de briljante maar zelfdestructieve rechercheur Thomas
Ravnsholdt. Ontspoord is het eerste deel in deze serie en werd wereldwijd verkocht
aan zeventien landen. De Deense pers over Ontspoord: `Meesterlijk en hardboiled.
Jyllands-Posten **** `Krefeld bevindt zich op hetzelfde niveau als de allerbesten.
Politiken **** `Bezorgt de lezers verhitte, slapeloze nachten. Berlingske **** `Een heel

goede serie. Ekstra Bladet ****
Vrij voor altijd Linda Lael Miller 2012-09-18 Arizona, augustus 1888 Holt McKettrick
voelt in het diepst van zijn hart dat de Triple M-ranch in Arizona zijn thuis is. Toch weet
hij ook dat de band die hij met Texas heeft, onverwoestbaar is. En dat blijkt maar weer
eens wanneer er alarmerend nieuws komt uit de staat waar hij is opgegroeid. Zijn
goede vriend Gabe Navarro is ter dood veroordeeld vanwege een dubbele moord, en
de ranch van zijn stiefvader wordt bedreigd door een meedogenloze
grootgrondbezitter. Holt twijfelt geen seconde en vertrekt. Bij aankomst in San Antonio
heeft hij een bijzondere ontmoeting met de mooie Lorelei uitgerekend de dochter van
rechter Fellows, de man die Gabe tot de galg heeft veroordeeld. Toch, hoe hij zich ook
tot haar aangetrokken voelt, blijft hij liever ver uit de buurt. Hij mag zich immers niet
laten afleiden van zijn doel: Gabes onschuld aantonen en zijn stiefvaders ranch redden.
Helaas heeft hij bij die beslissing buiten de temperamentvolle Lorelei gerekend!
Juwelen Danielle Steel 2017-02-18 In Danielle Steels roman Juwelen hoopt moeder
Sarah Whitfield dat ze haar familie kan herenigen in het familiekasteel in Frankrijk.
Sarah en William Whitfield kopen op huwelijksreis in Frankrijk een oud kasteel. Ze
houden zielsveel van elkaar, hebben geld genoeg en Sarah is zwanger van hun tweede
kindje. Niets lijkt een prachtige toekomst in de weg te staan. Maar dan breekt de
Tweede Wereldoorlog uit, en de nazi’s bezetten hun kasteel. Zal William ooit nog
terugkeren uit de strijd? Vijftig jaar later is hun juwelenbedrijf uitgegroeid tot een

prestigieuze, internationaal bekende firma. Maar Sarahs vier kinderen, zo verschillend
van elkaar, hebben ieder hun eigen weg gekozen. Komen ze ooit nog allemaal bij
elkaar in het familiekasteel? Danielle Steel heeft van haar 100 boeken rond de 800
miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar romans zijn verfilmd
voor televisie en haar boeken staan steevast in de bestsellerlijst van The New York
Times. www.daniellesteel.com
Un matrimonio degli Hathaway Lisa Kleypas 2013-11-02 UN MATRIMONIO DEGLI
HATHAWAY ( A Hathaway Wedding ) è un racconto che fa parte della serie
"Hathaway"; cronologicamente si colloca immediatamente dopo i fatti descritti da
"All'alba sarò tua", di cui costituisce l'epilogo. Ogni ragazza sogna il giorno delle nozze
e spera che nulla turbi la perfezione di una cerimonia progettata con cura amorevole in
ogni dettaglio. Ma se la cappella in cui entro poche ore va celebrato il matrimonio è
sparita, la marcia nuziale è suonata da un gruppo di zingari e non manca un elefante
con manie da protagonista, allora non c'è dubbio: sei a un matrimonio degli Hathaway.
In una girandola di romanticismo e di comicità, Win e Merripen cercano di coronare il
loro sogno d'amore, circondati da tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere
e ad amare in una delle saghe più riuscite di Lisa Kleypas.
De dikke man in de geschiedenis Peter Carey 2007 Tien korte verhalen waarin een
zekere vervreemding van de hoofdpersoon ten aanzien van alles om hem heen,

centraal staat.
Dwaling van het hart Anne Stuart 2016-09-28 Elizabeth van Bredon heeft besloten non
te worden. Onderweg naar het klooster wordt haar keuze echter zwaar op de proef
gesteld. Niet door de monniken met wie ze meereist, maar door de man over wie zij
waken: de knappe bastaardprins William Fitzroy, die boete moet doen voor zijn vele
zonden. De prins weet Elizabeth te betoveren met zijn charme, en ze kan niet geloven
dat zij valt voor iemand met zo'n slechte reputatie. Het is maar goed dat ze straks ver
weg zal zijn van deze verboden verleiding! Als ze bijna bij het klooster zijn, worden ze
overvallen door een bende rovers. Prins William gedraagt zich als een ware ridder en
brengt Elizabeth in veiligheid. Ze begrijpt niet hoe zo'n verdorven iemand zich zo nobel
kan gedragen. Zijn alle geruchten die over de prins de ronde doen wel waar?
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven
van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen
naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen
om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken
op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis

gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze
fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven,
en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal
hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman geschreven. Herman
Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt
zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk
zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin,
nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans
grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi
huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan
De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos
bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman

in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01
“Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer
loslaat.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens weg) Van de
bestverkopende auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek
5) - de laatste aflevering in de Avery Black-serie. In de epische finale van de Avery
Black-serie is seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de hele stad Boston
op scherp. Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt dat Howard er
weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en controversiële rechercheur
van Moordzaken Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in haar omgeving
een voor een op brute wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van
de stad worden bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De moorden herinneren haar
aan iets dat ze ooit in haar verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te dicht bij haar
hart, iets dat te maken had met een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang geleden
begraven had... Het meest meeslepende en schokkende boek van de serie, een
psychologische thriller met hartverscheurende spanning, REDEN OM TE REDDEN is
de finale waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht zult omslaan. “Een meesterwerk
op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door
karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat

we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor
hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden.
Dit boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste
pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
Duistere paden Markus Heitz 2014-12-17 Duistere Paden is het derde deel van Markus
Heitz Dwergen-boeken dat is geschreven vanuit het perspectief van hun ergste vijand.
De duistere, genadeloze alfen vertellen voor het eerst hun kant van het verhaal. Van de
vijf boeken van Legenden van de Alfen werden in Europa bijna een miljoen exemplaren
verkocht. In een ver en vergeten koninkrijk, ver buiten de grenzen van het Veilige Land,
hebben de overlevenden van een onbekende ziekte zich teruggetrokken onder leiding
van Caphalors vriend, de alf Aïsolon. Afgesneden van de buitenwereld door een
driehonderd meter hoge wal, wachten de alfen op de oproep van hun volk om terug te
keren naar huis, terug naar het Veilige Land voor de laatste, allesbepalende slag.
Ondertussen wordt de alfendrieling Sisaroth, Tirîgon en Firûsha beschuldigd van moord
en verbannen naar een ondergrondse stad vol angstaanjagende wezens. Daar ontmoet
Sisaroth de dwerg Tungdil, opgesloten in het donkerste deel van de Zwarte Kloof. Hun
ontmoeting zal het lot van de dwergen én alfen voor altijd veranderen...
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van
Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal
schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt.

Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor
het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken
heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Als verlangen liefde wordt Kathleen Woodiwiss 2013-06-27 Engeland, 1585. Op een
stormachtige nacht wordt de jonge, beeldschone Elise Madselin Radborne ontvoerd
door de handlangers van Maxim Seymour, markies van Bradbury en aartsvijand van
Elises familie. Maxims bedienden blijken echter per ongeluk de verkeerde vrouw te
hebben meegenomen. De markies weet niet wat hij met zijn gevangene aan moet. Ze
zouden gezworen vijanden moeten zijn en maken voortdurend ruzie, maar onder de
oppervlakte smeult een passie en aantrekkingskracht die steeds moeilijker te
ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw gekidnapt en dreigt Maxim haar kwijt te raken.
Hij beseft dat hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze temperamentvolle schone
met haar saffi erblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout en zet alles op
alles om haar leven te redden...
Razende storm Markus Heitz 2014-09-17 De Razende Storm is het vierde deel van
Markus Heitz Dwergen-boeken dat is geschreven vanuit het perspectief van hun ergste
vijand. De duistere, genadeloze alfen vertellen voor het eerst hun kant van het verhaal.
Van de vijf boeken van Legenden van de Alfen werden in Europa bijna een miljoen
exemplaren verkocht. Aiphatòn, de zoon van de alfenkeizer, heeft het op zich genomen
om de laatste overlevenden van zijn volk op te zoeken. Hij is vastbesloten ervoor te

zorgen dat de alfen de vrede in het Veilige Land niet meer zullen verstoren. Maar dan
kruist hij het pad van een geheimzinnige tovenares wier clan beschikt over een unieke
vorm van magie waar niets tegen bestand is. Als Aiphatòn er niet in slaagt de plannen
van deze clan te dwarsbomen, betekent dat vrijwel zeker de ondergang van het
verzwakte Veilige Land. En zo wordt een alf, de aartsvijand van het Veilige Land, de
enige hoop van elf, mens en dwerg...
Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 Jane leeft een spannend single leven in
de grote stad. Overdag is ze journaliste en is haar voornaamste taak het verslaan van
het nieuws rondom het Chinooks ijshockeyteam, waarbij haar speciale aandacht
uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau. 's Nachts schrijft ze sexy en spannende
verhalen voor Honey Pie, de column waar iedere man over praat... Luc heeft een hekel
aan alles wat met journalistiek, en journalisten in het bijzonder, te maken heeft. Hij wil
met rust gelaten worden zodat hij het beste uit zijn ijshockeycarrière kan halen. Totdat
hij opgescheept komt te zitten met Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste
die in zijn verleden graaft en in de weg loopt, maar toch ook wel behoorlijk wat
pluspunten heeft...
Hoofd op hol Rachel Gibson 2014-01-08 Zwoel en zinderend sensueel. `Rachel Gibson
schrijft chicklit zoals wij het willen zien: humor, romantiek, steamy seks en, als toetje,
echte liefde. Smullen! Lifestylelog.nl Kate Hamilton had het kunnen weten. Nadat ze
gedumpt is door haar vriend en over haar toeren is vanwege haar werk, keert ze terug

naar Gospel, Idaho, voor wat rust en ontspanning. Maar als haar eerste poging om een
lekkere vent te versieren op een complete mislukking uitloopt, vraagt ze zich af wat er
nog meer mis kan gaan. Om te beginnen komt ze erachter dat op vrijdagavond de
poëzieavond van de Breiende Moeders in de Bergen de meest enerverende
gebeurtenis in Gospel is. Tot ze weer oog in oog komt te staan met Rob Sutter,
voormalig ijshockeyspeler, eigenaar van de winkel Sutter Sports én de hunk bij wie ze
een blauwtje liep. Rob heeft het al een tijdje geschoten met de liefde, tot Kate en hij
elkaar na sluitingstijd in een uiterst aanlokkelijke situatie treffen in een warenhuis. Als
ze daar hun eigen verkleedpartijtje beginnen, zijn ze binnen no time de talk of the town
Zoet en onstuimig Nicola Cornick 2011-11-08 De roddels zijn niet van de lucht wanneer
het testament van David Ware uitlekt... Lady Joanna Ware had niet verwacht dat haar
man, David, zelfs na zijn dood in staat zou zijn haar te kwetsen. Toch is dat zo, want in
zijn testament laat hij weten dat hij een kind heeft verwekt bij een andere vrouw, en dat
hij het heeft achtergelaten in een klooster op het ijzige Spitsbergen. Van Joanna wordt
verwacht dat zij het meisje gaat halen en als haar eigen kind opvoedt, sámen met zijn
beste vriend, Lord Grant. Met grote tegenzin gaat Alex Grant scheep met Joanna. Hij is
ervan overtuigd dat het een barre tocht wordt met een vrouw zó oppervlakkig, grillig en
frivool als Joanna. Ze heeft waarschijnlijk geen idee wat voor ontberingen haar te
wachten staan, en dat haar modieuze kleren volstrekt niet geschikt zijn voor een reis
naar Arctis. Tot zijn verbazing blijkt ze echter haar mannetje te staan, wat hem niet

onberoerd laat. Sterker nog, het maakt hem gek om weken met haar op zee te zitten.
Eén ding neemt hij zich voor: de lange en gevaarlijke reis zal niet eindigen zónder dat
hij Joanna verleid heeft...
De man van mijn dromen Rachel Gibson 2011-11-15 Autumn Haven was van plan om
in Las Vegas een gokje te wagen, een show te bezoeken en zich te vermaken. Wat niet
op het programma stond was een huwelijk en al helemaal niet met een foute,
zelfingenomen vent als Sam LeClaire. Wat begint als een droomromance in Las Vegas
eindigt helaas al snel in een flits-scheiding. Om het drama helemaal compleet te maken
ontdekt Autumn als ze thuiskomt dat ze ook nog zwanger is... Twee jaar later heeft
Autumn haar leven weer op de rit en heeft ze een succesvol bedrijf als weddingplanner
opgericht. Sam is slechts een vage herinnering uit het verleden. Totdat ze hem tegen
het goddelijke lijf loopt op dé bruiloft van het jaar. 'Vermakelijk, sexy, grappig en snel' Bol.com over Zwijgen is zilver... 'Rachel Gibson doet weer waar zij goed in is: chicklit
met een romantisch, grappig en zeker ook sensueel randje' - Lifestylelog.nl over Ware
liefde en andere rampen
Ware liefde en andere rampen Rachel Gibson 2012-07-03 Faith Duffy heeft haar lesje
in de liefde wel geleerd. Als ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor de
zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in ruil trouw en loyaliteit, maar haar
hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling overlijdt, eft Faith niet alleen zijn
fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel ijshockeyteam,

inclusief eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het
team weer succesvol te maken, maar zijn belangrijkste doel is het behalen van het
landskampioenschap, zodat hij zijn lange carrière succesvol kan afsluiten. Het laatste
wat hij daarbij kan gebruiken is een sexy golddigger, die niks van ijshockey afweet,
maar wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith en Ty de noodzaak tot samenwerken iets té
letterlijk nemen, wordt de situatie wel heel erg ingewikkeld...
Alles tussen jou & mij Susan Wiggs 2019-02-26 Een dramatisch voorval brengt hen
samen, maar liefde lijkt onmogelijk... Caleb Stolz heeft¬ zijn broer op diens sterfbed
beloofd dat hij zijn twee jonge kinderen zal grootbrengen. Dit betekent dat hij terug
moet naar de kleine gesloten Amish-gemeenschap die hij jaren eerder heeft verlaten.
Het valt hem zwaar, maar toch is hij gelukkig op de boerderij met zijn neefje en nichtje.
Tot het noodlot toeslaat en zijn neefje zwaargewond raakt. Caleb kan niet anders dan
het kind naar het ziekenhuis in de stad brengen, waarmee hij zich de woede van de
hele gemeenschap op de hals haalt. Hij staat er alleen voor, maar dan ontmoet hij
Reese Powell, een toegewijde arts tot wie hij zich onmiddellijk aangetrokken voelt.
Reese worstelt met de hoge werkdruk in het ziekenhuis en de nog hogere
verwachtingen van haar familie. Caleb zet haar hele leven op zijn kop, maar is liefde
tussen mensen uit zulke verschillende werelden wel mogelijk?
Gezocht: redder in nood! Rachel Gibson 2012-11-15 Ze is 33, singel, en gepropt in een
zuurstokroze bruidsmeisjesjurk. Haar vrienden willen niets liever dan haar koppelen

aan de eerste de beste vent met een dertien-in-een-dozijn-leventje... Wie-o-wie wordt
Sadies redder in nood? Iedereen in Lovett, Texas, weet dat Sadie liever het stadje
verlaat dan dat ze er aankomt. Nu is ze terug met een knappe, gespierde vreemdeling
aan haar arm, maar volgens Sadie is een vreemde nog altijd beter dan de losers met
wie ze eerder uitging... Vince Haven heeft zijn spieren te danken aan uren keiharde
training voor zijn werk als Navy SEAL. Het plan is om een bliksembezoek te brengen
aan zijn tante, maar voordat hij zijn biezen weer kan pakken, doet zijn tante hem een
aanbod dat hij niet af kan slaan. Misschien is het toch niet zo'n slecht idee om een tijdje
in Lovett te blijven... En misschien is hij wel de redder naar wie Sadie zo naar smacht!
Jouw perfecte jaar Charlotte Lucas 2018-10-23 Je kunt niet meer dagen aan je leven
toevoegen - maar wel meer leven aan je dagen. Chinees gezegde Hannah is
dolgelukkig met haar vriend, Simon. Zijn huwelijksaanzoek laat vast niet lang meer op
zich wachten! Dan vertelt hij dat hij niet lang meer te leven heeft, en haar dromen
vallen in één klap in duigen. Toch probeert ze er nog het beste van te maken en geeft
hem een agenda cadeau, volgekrabbeld met fijne afspraken. Maar de dag erna is
Simon verdwenen - en de agenda ook. Jonathan houdt niet van verrassingen. Wanneer
hij op nieuwjaarsmorgen een tas aan zijn fietsstuur vindt met daarin een agenda, wil hij
daar het liefst meteen weer vanaf. Toch is er iets wat hem eraan fascineert: bij elke dag
van het nieuwe jaar staat een afspraak genoteerd. Hij neemt een voor zijn doen
gewaagde beslissing: hij gooit zijn strakke schema overboord en besluit de eigenaar

van de agenda te gaan zoeken, door zélf elke afspraak af te lopen.
Memoires van een infanterieofficier / druk 1 Siegfried Lorraine Sassoon 2011-08 Deel
twee en drie van een autobiografische trilogie, waarin een Britse jongeman verhaalt
over zijn ervaringen aan het front in de Eerste Wereldoorlog.
De gelukkigen Kristine Bilkau 2016-02-12 Isabell en Georg zijn een gelukkig paar. Als
Isabell ’s avonds met haar cello op haar rug van het theater naar huis gaat en als
Georg van de redactie huiswaarts loopt, of wanneer zij samen nog een nachtelijke
wandeling maken, dan kijken ze graag naar binnen bij de huizen in de straat. Ze zien
de stijlvolle verlichting, de boekenwanden, de schilderijen of foto’s aan de muur, de
bonte gordijnen in de kinderkamers. Zo, zeggen ze, mag hun toekomstig leven er ook
best uitzien. Met de geboorte van hun zoontje groeit hun geluk, maar ook hun onrust en
onzekerheid. Op Georgs redactie doen geruchten de ronde dat de krant verkocht
wordt, en Isabell moet weer sollicitatiebrieven gaan schrijven omdat de
theaterproductie bezuinigt en voor een cellogeluid uit de computer heeft gekozen.
Hoelang kunnen zij de huur nog betalen, nu er in het trappenhuis een dure kroonluchter
is opgehangen en er een huurverhoging in de brievenbus ligt? Ineens kruipt er iets
dreigends en verontrustends in hun leven. Georg speelt al veel te lang de optimist, hij
wil door Isabell niet als loser beschouwd worden, en Isabell krijgt krampen in haar hand
en paniekaanvallen tijdens het voorspelen bij haar sollicitatie. Met de angst groeien de
eenzaamheid en het wederzijdse wantrouwen. Met empathie én nietsontziende precisie

tekent Kristine Bilkau het beeld van een generatie die vreest uit het paradijs verdreven
te worden, omdat een vaste baan en een veilig bestaan voor velen onbereikbaar
geworden zijn; ineens moeten ze vechten om overeind te blijven, in hun werk, in de
maatschappij en in de liefde.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-0326 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in
krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun
leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman
over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet
het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit
fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and
Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met
het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van
haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten

huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel,
de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial
Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze
geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning
dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar
relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat
alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York
en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of
keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige
nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht
omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het
derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
Verlos ons van het kwaad Romain Sardou 2009-10-31 Winter 1288. In een kerkje in
Zuid-Frankrijk wordt een bijzonder kind geroofd door een groepje in het zwart geklede
mannen. De priester van het dorp, pater Aba, zet zich met hart en ziel in voor de
opsporing van het kind. Tegelijkertijd verdwijnt in Rome een jonge secretaris van de

curie. Ook hij schijnt te zijn meegenomen door in het zwart geklede mannen. De
speurder Benedict Gui krijgt het verzoek van de zus van de verdwenen jongeman een
onderzoek in te stellen. Wat hebben de ontvoeringen te maken met kerkdocumenten
die spoorloos zijn en met vermoorde kardinalen? Te midden van bijgeloof, smerigheid,
bloedig geweld en noodlottig toeval broeit iets duisters in de religieuze wereld. Wie kan
de kwade machten bezweren?
Een ongeschikte bruid Julia Justiss 2014-01-28 Na jaren keert Lord St. John Sandiford
terug naar Engeland. In Londen raakt hij in de ban van Clarissa Beaumont, een
beeldschone, extravagante dame met vele aanbidders. Sinjin vecht echter tegen de
passie die hij voor haar voelt. Om zijn landgoed - dat tijdens zijn lange afwezigheid in
verval is geraakt - van de ondergang te redden, heeft hij namelijk een rijke,
hardwerkende echtgenote nodig, en Clarissa Beaumont - die nog nooit van haar leven
iets heeft uitgevoerd - komt niet op zijn lijstje van geschikte huwelijkskandidates voor.
Clarissa, die haar zinnen op de knappe edelman heeft gezet, neemt daar evenwel geen
genoegen mee en gooit al haar charmes in de strijd...
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht

en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor
het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en
zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht
op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te
zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
De ondeugende hertogin Eloisa James 2012-02-08 Harriet, hertogin van Berrow, heeft
meer dan genoeg van haar adellijke titel en de bijbehorende verantwoordelijkheden. De
saaie theevisites en deftige danspartijen komen haar neus uit. Ze zou zo graag naar
een ondeugend soiree willen, waar ze kan doen wat ze wil zonder dat iemand op haar
let. Maar zo'n dol feest bijwonen - vooral als de gastheer Lord Justinian Strange heet zou een groot schandaal veroorzaken. Daarom moet Harriet zich vermommen... Lord
Strange verheugt zich op een nacht vol ongeremd plezier. Tot hij onder de kledij van

een onbeschaamde vlegel de mooiste vrouw van het feest ontdekt. Waarom riskeert zij
haar reputatie? En kan hij haar verleiden om te blijven... voor altijd? Klassieke
historische romantiek, elegant en bedwelmend hartstochtelijk. Eloisa James doceert
Engelse literatuur en woont met haar gezin in New Jersey. Zij moet al haar bestsellers,
waaronder Lady Roberta, Kus me, Annabel en Haar Schotse hart, in haar slaap
geschreven hebben, want haar dagen zijn druk bezet met het zorgen voor haar
ondeugende kinderen, vele harige dieren en een rommelig huis. Post van lezers is dan
ook zeer welkom.
The Original Heartbreakers (3-in-1) Gena Showalter 2016-10-18 Moeders, hou uw
dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry
Valley gaan voor heel wat problemen zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu hij net vrij is,
heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry
Valley lijkt hem een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet
bepaald een brave burger - en al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de
temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel
bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is
blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase
ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken
die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is
hij niet veel te gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is

genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem
om de demonen uit zijn verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit
vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de
beeldschone Harlow in zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow
Glass is de meest gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien is ze blut,
werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze
wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege thuiskomst,
maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet van
plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden
aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu succesvol en
steenrijk zijn dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij
heeft moeten knokken om de top te bereiken. En om daar te blijven, leeft hij volgens
een strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische
relatie aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen
zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar weken lol! Jessie Kay heeft haar
feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige,
betekenisvolle relaties. En dus moet ze ver uit de buurt blijven van West met zijn
relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een magneet naar hem toe getrokken. Zal ze
hem kunnen verleiden om een uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken

zijn ook los verkrijgbaar.
Gewoonweg onweerstaanbaar Rachel Gibson 2019-02-19 Georgeanne Howard laat
haar verloofde alleen achter voor het altaar als ze beseft dat ze niet kan trouwen met
een man die oud genoeg is om haar opa te zijn, ongeacht hoe rijk hij is. Als ze in haar
trouwjurk (té roze, té strak en té kort) naar buiten vlucht, rent ze zo in de armen van
John Kowalsky. Na een passievolle nacht beseft John te laat dat hij de bruid van zijn
baas heeft helpen ontsnappen... Wanneer Georgeanne en John elkaar zeven jaar later
weer ontmoeten, heeft zij haar leven op de rit en is ze eigenaresse van haar eigen
bedrijf. Al die jaren heeft ze echter een groot geheim verborgen gehouden voor John.
Als hij haar terug wil, twijfelt ze. Is hij echt een ander mens geworden? Zal hij het risico
lopen de toorn van zijn baas over zich af te roepen? En zal hij zijn laatste kans op roem
verspelen om te bewijzen dat zijn liefde deze keer eeuwig zal zijn?
Oorlogsgedruis / druk 1 Edmund Charles Blunden 2006 Autobiografisch relaas van een
Brits soldaat over de Eerste Wereldoorlog.
Beer Vormwisselaar Miljardair: Vier Boek Alpha Roman Bundel AJ Tipton 2017-03-24
Beer miljardairs vechten voor hun ware liefde. Deze serie vol actie gaat over sterke
mannen, vrouwenvol zelfvertrouwen, stomende liefdesscenes in een magische
multidimensionele wereld die de zinnen prikkelt. Erfgenaam voor de Alpha: Orson loopt
weg voor verplichtingen. Casey wil alleen maar verbazingwekkend lekker eten koken.
Als ze met elkaar in botsing komen is het effect eenvoudig heerlijk. Deze novelle bevat

kookscenes waarbij u het water in de mond loopt, angstaanjagende gevechten tussen
vormwisselaars en een liefde zo heet dat de spetters er van af vliegen. Mannen voor de
Alpha: Cleo is een Alpha en CEO van haar eigen heel succesvol bedrijf. Titus en
Conner hebben een boerderij dat een toevluchtsoord is voor supernatuurlijke wezens.
Als Cleo op hun boerderij belandt vliegen de vonken echt in het rond. Deze spetterende
novelle voor de volwassen lezers bevatten een letterlijke rol in het hooi, natte en hete
gevechten tegen het vuur en een liefde, magisch tot de derde macht. Het domein van
de Alpha: Sally heeft net ontdekt dat ze een heks is. Ben probeert de moord op zijn
clan te wreken. Zijn die twee te veel afgeleidt om te merken dat ze verliefd worden, op
elkaar? Deze paranormale roman voor volwassenen gaat over sexy vormwisselaars,
explosieve magie en een romance op de werkplek die zo heet is dat zelfs de koudste
harten zullen smelten. Alpha's Kerstvlam: Dean is een brandweerman die geen geluk
heeft. Donna is een briljante miljardair die probeert zichzelf te bewijzen. Hun avonturen
op zoek naar de liefde gaat ook over moedige pixies, stomende strip-poker en een
brandweer-romance die te heet is om aan te pakken. Het geheel speelt zich af in
dezelfde wereld als de "The Elemental Viking" serie van AJ Tipton en bevat
memorabele hoofdrolspelers, zoals Lola, de misteriueze bovennatuurlijke bardame die
meer weet dan ze ooit zal vertellen, Audrey, een heks met een tal
De glazen maagd Catherine Cookson 2012-10-01 Annabelle Lagrange is enig kind van
welgestelde ouders. De lezer groeit met haar mee als zij de wereld buiten haar

ouderlijk huis verkent, en als zij haar eerste liefde voelt voor haar neef Stephen. Als zij
de waarheid over haar afkomst te weten komt en zij Manuel leert kennen, gaat deze
een belangrijke plaats in haar leven innemen. De glazen maagd is door de
indrukwekkende wijze waarop de tegenstellingen tussen arm en rijk is vastgelegd en de
hoofdpersonen zijn getekend, een grootse, boeiende en bijzonder onderhoudende
roman.
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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.'

Vrij Nederland
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien
hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele Revolutie. Deze
moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele
mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers te onderzoeken. Wangs
onderzoek leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die wordt
beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld
alleen maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem, en
het is de sleutel tot alles: tot de dood van de wetenschappers, tot een samenzwering
die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid onder ogen moet zien. Het
drielichamenprobleem is het eerste, adembenemende deel van een trilogie over ruimte
en tijd, en over het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste
sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste
Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een
sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff en D.B.
Weiss, de makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem:
'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een

unieke combinatie van wetenschappelijke en filosofische speculatie, politiek en
geschiedenis, complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de
westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een droomachtige
gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich bezighouden met
wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse invasies in de echte wereld.'
GEORGE R.R. MARTIN
Vertel me de waarheid over de liefde Wystan Hugh Auden 1999 Gedichten over de
liefde van de Britse dichter (1907-1973) met vertaling.
Flirt vol gevaar Gena Showalter 2022-03-29 Iemand die zo sexy is, zou gearresteerd
moeten worden! Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss
Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut, single, en ze
heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Dan ontmoet ze bad boy Jase
Hollister. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken
die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is
hij niet veel te gevaarlijk voor haar? Dit verhaal is eerder verschenen.
Dochters van de bruid Susan Mallery 2017-07-18 Courtney, het buitenbeentje Courtney
staat bekend als brokkenpiloot. Maar ze mag dan minder georganiseerd zijn dan haar
twee zussen, er is één ding waar ze heel goed in is: geheimen bewaren - zoals haar
affaire met een sexy producer! Bij het plannen van haar moeders bruiloft komt alles aan
het licht, en dat valt niet in goede aarde bij haar familie... Sienna, de vrije ziel Wanneer

Sienna's vriend haar een aanzoek doet - nota bene op het verlovingsfeest van haar
moeder! - is ze compleet verrast. Ze heeft al twee verbroken verlovingen op haar conto
staan. Moet ze 'ja' zeggen, terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet zo zeker van is?
Rachel, de cynicus Rachel dacht dat liefde voor altijd was... tot het moment van haar
scheiding. Terwijl de trouwdag van haar moeder dichterbij komt en haar ex haar
smeekt om een tweede kans, dringt een ongemakkelijk besef zich aan haar op. Was
het misschien ietsepietsie voorbarig om Greg zo resoluut de rug toe te keren?
De Tudor-trilogie Susan Wiggs 2013-11-05 (1) KONINKLIJK BEVEL - Als een
zigeunerin op blote voeten op zijn paard springt en weggaloppeert, aarzelt baron
Stephen de Lacy niet: hij zet de achtervolging in. Meteen heeft hij spijt van zijn
impulsieve daad, want Koning Henry VIII, die nog een appeltje te schillen had met
Stephen, weet nu hoe hij hem een hak kan zetten: hij gebiedt hem om met haar te
trouwen. Zo niet, dan gaat ze naar de galg. Tot Stephens verbijstering is het
ongewassen wicht niet eens dankbaar dat hij met haar trouwt, net zomin als ze onder
de indruk is van zijn rijkdom. Ze beweert dat ze Juliana Romanov is, een Russische
prinses, en dat ze op de vlucht is voor de bojaren die haar familie uitgemoord hebben.
(2) UIT NAAM VAN DE LIEFDE - Schelm, rokkenjager en gokker Oliver de Lacey heeft
geleefd alsof elke dag zijn laatste was. En hoewel dat moment nu lijkt aangebroken - hij
staat op het schavot met een strop om zijn nek - heeft hij geen spijt van zijn wilde jaren.
Lark leeft maar voor één ding: samen met haar protestantse geloofsgenoten strijden

tegen de dodelijke terreur van de katholieke koningin Mary. Iets bevredigenders kan ze
zich niet voorstellen, tot Oliver via het luik van de galg letterlijk haar leven binnen valt
en ze hem naar een veilig onderkomen moet brengen. De preutse dame en de
levensgenieter moeten samenwerken - een schier onmogelijke opgave. (3) ZOALS DE
KONINGIN VERLANGT - Twee jaar oud was Pippa Trueheart toen ze werd gevonden.
Nu probeert ze als straatkunstenaar geld te verdienen om te overleven. Wanneer ze na
een uit de hand gelopen grap wordt opgepakt, werpt Aidan O'Donoghue, een Ierse
hoofdman, zich op als haar beschermheer. Hoewel Pippa door haar harde bestaan
niemand vertrouwt, heeft ze nu geen keus: ze is aan zijn genade overgeleverd.
Aanvankelijk is Pippa een welkome afleiding voor Aidan, die op een audiëntie met
Koningin Elizabeth wacht om de zaak van zijn uitgehongerde Ierse volk te bepleiten.
Uiteindelijk dringt ze echter zijn hart binnen, en bij beiden groeit de hoop op een mooier
leven. Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
De kleur paars Alice Walker 2013-10-17 In deze Pulitzer Prize-winnende roman vertelt
Celie, een arme zwarte vrouw, haar levensverhaal. Vanaf haar veertiende, toen ze
werd misbruikt door haar vader, tot en met haar huwelijk met `Mister , een wrede man
die haar leven ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij jarenlang brieven van haar
zusje voor haar achterhield en de liefde en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij haar
vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te vechten.
Babesch
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