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De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost
Order), voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het
grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden
aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig
jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten. Cotton Malone raakt
betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het
Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een
lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt... De
boeken van Steve Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details
en de grondige research. ‘Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en
hij combineert dat met een ongekende vaart en spanning.’ David Baldacci
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie 2016-10-14 In een sierlijke stijl en
met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie
over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In
het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme
moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw
het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de
eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde
Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet
voldoet aan haar verwachtingen.
Zij en ik Nic Stone 2018-10-05 Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste
vrienden, maar alles verandert als de mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney
'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik het niet erg vinden, maar op dit
moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of ander meisje te appen.
Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney laten me voelen dat

ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter 'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige
wat erger is dan het verliezen van het meisje dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen
aan jouw jongen. Ik moet iets doen. Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke
oplossingen. Als het gaat om liefde, aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik
wilde dat ik Zij en ik had kunnen lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer
het oké is om van iemand te houden.' Nic Stone over Zij en ik
De uitdager Taran Matharu 2020-05-29 Het spectaculaire tweede deel van de Contendertrilogie In de eerste ronde van het dodelijke spel dat de opperheren spelen, moeten Cade en
de andere mededingers opnieuw het oerwoud in. Deze keer om wapens te zoeken voor een
uitzonderlijk duel. Maar het zijn niet de beesten uit de jungle waarvan ze het meest te vrezen
hebben. Ze zullen snel ontdekken dat wie van de mensheid overgebleven zijn hun eigen
beschaving hebben opgebouwd, over de ruggen van slaven. Kan Cade op tijd ontsnappen
uit hun klauwen om voor het overleven van zijn eigen soort te vechten? Of zal hij sterven als
gladiator in het Colosseum van Nieuw Rome? De uitdager is het vervolg op De uitverkorene:
'Een geweldig, onthutsend en naar meer verlangend eerste deel van de Contender-trilogie.'
Bangersisters.nl
De vermiste boordschutter Seth Meyerowitz 2015-12-18 ‘De verloren boordschutter vertelt
het spannende verhaal van een opmerkelijke Amerikaan, die boven bezet gebied werd
neergehaald tijdens WO II en verbazingwekkend genoeg zes maanden lang de nazi’s een
stap voor was [...] Een ijzingwekkend, indrukwekkend verhaal dat je niet wilt missen.’ – Alex
Kershaw, New York Times-bestsellerauteur van De bevrijder De in de Bronx geboren Arthur
Meyerowitz was in 1943 op zijn tweede missie toen het gevechtsvliegtuig waar hij in zat
boven Frankrijk werd neergeschoten. Hij was een van de twee mannen in de B-24 Liberator
die de crash overleefde en niet gelijk gevangen werd genomen. Na uit het vliegtuigwrak
gevlucht te zijn, klopte Meyerowitz aan bij een afgelegen boerderij waar hij door de
bewoners snel binnen werd gelaten. Gelukkig voor hem had zijn gastheer niet alleen een
afkeer van nazi’s, maar had hij ook nauwe banden met de Franse verzetsgroep Morhange
en diens oprichter, Marcel Taillandier. Meyerowitz ontwikkelde een hechte vriendschap met
hem, en de verzetsleider zorgde ervoor dat Meyerowitz via verschillende safehouses naar
Zuid-Frankrijk werd gebracht en zo uit handen van de Gestapo bleef. De vermiste
boordschutter is gebaseerd op recent vrijgegeven materiaal, exclusieve interviews en
uitvoerig onderzoek naar het Franse verzet, en vertelt het spannende en enerverende
verhaal van Meyerowitz’ benarde periode in Toulouse – waar hij zich voor moest doen als
doofstomme en samenwerkte met de eveneens neergehaalde Britse piloot Richard Frank
Wharton Cleaver om uit handen van de nazi’s te blijven. Daarnaast lezen we over zijn
huiveringwekkende weg naar vrijheid, met een hachelijke torek over de Pyreneeën en de
tocht op een vissersboot terwijl er Duitse onderzeeërs rondvoeren en Duitse
gevechtsvliegtuigen boven hem vlogen. Het boek bevat foto’s en plattegronden en is een
persoonlijk en fascinerend verhaal over onderduiken en verzetshelden. Het geeft daarnaast
niet alleen een levensecht verslag van taaiheid, doorzettingsvermogen en ontsnappen
tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is vanwege het onlangs vrijgegeven materiaal een
zeer waardevol oorlogsdocument.
Mansfield Park Jane Austen 2013-02-18 De belangstelling voor het werk van Jane Austen
(1775-1817) is de laatste jaren sterk toegenomen. De oude kritiek op haar centrale thema:
hoe een jonge vrouw aan de juiste (welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de
verzurende oude vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen hoe
briljant zij dit schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe kostelijk haar zedenschilderingen
van de gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect gegroeid voor haar prachtige stijl,

scherpe observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht van
toon, met een fijn getekende, bijna onderkoelde bewogenheid en een innemende afkeer van
hypocrisie. Ook in Mansfield Park (1814) komt het via tal van intriges tot huwelijken. Heldin
van dit als een detective opgebouwde verhaal is de jonge, timide en kwetsbare Fanny Price,
dochter van behoeftige ouders, die opgroeit in het gezin van haar oom Sir Thomas Bertram,
bezitter en bewoner van Mansfield Park. Het lijkt een sprookje, want Fanny krijgt inderdaad
haar droomprins en wordt hierdoor meesteres op Mansfield Park en de geliefde en
gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de grote onderstroom van deze prachtige
roman – die als de meest diepzinnige van Austens oeuvre geldt – bestaat uit het
fascinerende tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het leven van de
"landedgentry" nog in scherper contrast stond tot de elegante maar oppervlakkige "London
style" waarvan Beau Brummel een exponent was. Een korte periode waarin waarden tegen
elkaar worden afgemeten, aan de vooravond van Waterloo...
Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel prikkelende
dagboeken in handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de inhoud geveild wordt,
is ze geschokt en gefascineerd tegelijk door de ontboezemingen van de schrijfster. Hoe
meer ze leest, hoe meer ze zich gaat afvragen waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte,
alles heeft achtergelaten. Is haar iets noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg
besloten om haar leven achter zich te laten en opnieuw te beginnen? Sara raakt volledig in
de ban van het spannende erotische leven dat Rebecca leidde en is vastbesloten te
achterhalen wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in
Rebeccas leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar vrienden. Maar het gaat
verder. Sara voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de eigenaar
van een galerie, en de beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich verleiden, en hoewel het
duidelijk is dat beide mannen duistere geheimen met zich meedragen, is ze niet meer in
staat te stoppen. Als ik jou was is een huiveringwekkende erotische thriller die je niet meer
los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere prijswinnende boeken geschreven. Haar
werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het eerste deel van een trilogie.
American Prince Sierra Simone 2021-09-07 De wereld denkt dat Embry Moore een prins is,
maar ik heb nooit naar de troon verlangd. Enkel naar degenen die erop zitten. Al op jonge
leeftijd leerde ik de prijs die je moet betalen als je valt voor een held: dat soort liefde houdt
geen stand. Twee keer vroeg Maxen Colchester me of ik de zijne wilde zijn en twee keer
weigerde ik hem. Ik dacht dat ik hem in bescherming nam, maar ik was juist degene die hem
liet lijden. En nu zou het eigenlijk mijn beurt moeten zijn om te lijden. Ik heb in stilte vele
offers gemaakt voor de beste man die ik ooit heb mogen leren kennen, eerst in de oorlog en
later in de liefde. Nu heb ik mijn weg eindelijk weer gevonden in Ash’ armen. En naar het
hart van zijn vrouw. De pijn die ons hiernaartoe heeft geleid, ben ik nog niet vergeten. Ik
weet ook niet hoe ik meer pijn in de toekomst kan voorkomen. Dus laat ik hem mij straffen
voor mijn verleden en hoop ik dat het genoeg is om een muur op te bouwen die ik nodig zal
hebben voor de toekomst. Ik voer mijn taken als vice-president uit. Ik zal vechten voor de
vrouw die we liefhebben. Toch weet ik dat ik geboren ben om te lijden. Alles verandert als
Greer van ons wordt afgenomen. Dat moment zet dat een serie aan gebeurtenissen in gang,
die dreigen onze jaren van getormenteerde liefde tegen ons te keren. American Prince - deel
2 uit de New Camelot serie - is een modern sprookje over macht, pijn en een alles
overheersende liefde die niet te ontkennen valt. Lezersreviews op Goodreads: ‘Ik heb nog
nooit zo veel power gevoeld bij een romance’
De getemde feeks William Shakespeare 2003
Het plein en de toren Niall Ferguson 2017-11-15 In Het plein en de toren laat Niall Ferguson

zien dat netwerken zo oud zijn als de geschiedenis. Het centrum van bijna alle oude steden
vertoont eenzelfde structuur: een groot plein waar het volk zich verzamelde en een toren van
waaruit de elite heerste. De strijd tussen deze twee groepen is door de geschiedenis heen
een veldslag van netwerken geweest. Gilden, families, broederschappen, clans - wie kent
wie, wie werkt samen met wie? Soms lag de macht bij de toren, soms bij het plein. Van de
drukkers en priesters die de Reformatie hebben vormgegeven tot de vrijmetselaars die de
Amerikaanse revolutie hebben geleid, het waren netwerken die de gevestigde orde van
pausen en koningen verstoorden. Het plein en de toren is een eerbetoon aan de talloze
manieren waarop de strijd tussen rivaliserende netwerken de loop van de geschiedenis heeft
bepaald.
Stormachtige passie Caitlin Crews 2012-06-19 Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca
verliefd wordt op haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem benemen, ze
moet onthouden dat hij niet háár wil, maar haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn
ze niet echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig te stellen. In ruil voor haar
toneelspel zal Becca een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen. Dat
is de deal, en daar hoort verliefd worden niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke
man leert kennen, des te sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij inzien dat hij zijn
droom nooit met Larissa zal kunnen waarmaken... maar misschien wel met haar? Dit boek is
ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Diep water Nora Roberts 2017-05-30 Na een mislukte relatie heeft Autumn alleen maar hard
gewerkt. Hoog tijd voor een vakantie in het hotel van haar tante, dus. Helaas blijkt daar net
een wat haar betreft onwelkome gast te zijn ingetrokken: Lucas, de man die haar hart heeft
gebroken! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Jack Rustig Frederick Marryat 2021-03-24 Book Excerpt: nzij vervaarlijk om zich heen te
slaan en te gillen. Eindelijk geluktehet den dokter een ruk aan den schel te geven, wat den
huisknecht deedverschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen.
Zookreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeienmet den eenigen
patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. MeneerRustig gaf met een paar woorden, telkens
afgebroken door uitroepen vanpijn, opheldering van het voorgevallene en intusschen was de
dokterbezig hem de kousen uit te trekken. De behandeling van den geneesheergaf den
gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem vrij wat meerhinderde dan de
brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van
was geweest, hoe hij inbreuk hadgemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch.
De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te leggen."Mijn
waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gijaan de dwaze toegeeflijkheid van
mevrouw tegenoverRead More
Vrees het duister Becky Masterman 2016-05-13 ‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs
van het enorme talent van de auteur. Becky Masterman speelt op meesterlijke wijze met de
verwachtingen van de lezer.’ Janet Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn
is beschoten, gestoken en als lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist echter
altijd op haar instinct en haar FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan
wil doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is
ervan overtuigd dat zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes
in elkaar zetten, omdat ze ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan
ze denkt... ‘Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’ Publishers
Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om van te houden.’ Linwood Barclay
Italiaans voor beginners Erica James 2009-10-31 Een heerlijke roman tegen het dector van
de tuinen van ltalië De brochure van het reisbureau belooft een bezoek aan de meest

prachtige tuinen rond het Comomeer in ltalië. Voor Lucy Gray, managementassistent van
een tuincentrum, is dit de kans van haar leven: behalve de tuinen kan ze eindelijk ook haar
vader bezoeken, die al jaren in die omgeving woont. Ze heeft hem voor het laatst gezien
toen ze nog een tiener was. De pasgetrouwde Helen en haar steenrijke man zijn net
verhuisd naar het landgoed de Old Rectory. Terwijl haar man zelden thuis is, stort Helen zich
op de tuin. Maar omdat ze duidelijk hulp nodig heeft, meldt ze zich aan bij de Garden Club
en besluit mee op reis te gaan. Corad Truman heeft niets met tuinieren. Vijf jaar geleden
verloor hij zijn vrouw, wn zijn leven draait nu om zijn werk en de zorg voor zijn changrijnige
oom Mac, die verschrikkelijk graag de reis naar ltalië maakt, maar alleen als Conrad
meegaat. Met grote tegenzin stemt Conrad daarmee in. 'Alles voor de lieve vrede,' zegt hij.
Maar voor geen van de reisgenoten zal de reis zonder gevolgen blijven.. ERICA JAMES is
een bestsellerauteur van format en veelgeprezen om haar meeslepende romans. Van haar
verscheen meest recent Zussen voor altijd. Met ltaliaans voor beginners won ze de
Romantic Novel of the Year Award. Boek van de week bij Libelle! 'Verrassend, romantisch
en ontroernd. Ik heb gelachen en gehuild, een topper'! www.chicklit.nl
Vlinderslag Yusra Mardini 2018-09-10 In Vlinderslag van vluchtelinge Yusra Mardini vertelt
de olympische zwemster over haar vlucht uit Syrië. Wanneer de veertienjarige Yusra beseft
dat de rubberboot, waarin ze samen met achttien andere vluchtelingen zit, langzaam zinkt,
twijfelt ze geen seconde. Ze springt overboord en begint met hulp van haar zus de boot te
trekken. Na een drie uur durend gevecht met de golven bereiken ze de Griekse kust. Puur
op doorzettingsvermogen en wilskracht vervolgt ze haar levensgevaarlijke tocht dwars door
Europa, naar Duitsland. Daar richt ze zich op haar olympische droom. Vlinderslag is Yusra
Mardini’s ongelooflijke verhaal, van haar jeugd in Syrië tot de Olympische Spelen en haar
functie als UNHCR Goodwill Ambassador. In het huidige politieke klimaat is Vlinderslag niet
alleen een inspirerend maar ook een urgent verhaal.
De kleinzoon David Abbott 2010-10-04 Met empathie maar tegelijkertijd onopgesmukt
beschrijft Abbott de kleine maar vernietigende tekortkomingen van de menselijke ziel.
Tekortkomingen die in hogemate de loop van onze levens bepalen. Henry Cage had het
allemaal perfect voor elkaar.Een succesvol reclamebedrijf, geld eneen goed leven. Maar als
hij begin zestig plannen maakt voor zijn oude dag, staat plotseling zijn geordende leven op
zijn kop. Een daad van zinloos geweld in zijn woonplaats Londen brengt Henry behoorlijk
van zijn stuk. Later ziet Henry zijn belager in een restaurant ruziemaken met diens vriendin.
Hij observeert de twee, zoals hij klanten van het restaurant wel vaker bekijkt. Maar dan
vraagt de manager Henry de zaak waar hij al jaren komt te verlaten. Het is het begin van
een zenuwslopende serie treiterijen en intimidaties door de onbekende man, die zich lijkt te
hebben vastgebeten in Henry. Zijn ex-vrouw vraagt hem langs te komen in Florida, ze heeft
kanker en is stervende. Henry realiseert zich dat hij weinig tijd heeft zijn fouten uit het
verleden onder ogen te zien. Ook gaat hij langs bij zijn zoon Tom met wie hij sinds zijn
scheiding geen contact meer heeft gehad. En daar wacht hem eveneens een grote
verrassing.
De beer en de nachtegaal Katherine Arden 2017-10-16 De Beer en de Nachtegaal van
Katherine Arden is een magisch sprookje. In een dorp op het randje van de wildernis in het
noorden van Rusland, waar de ijskoude wind blaast en het altijd lijkt te sneeuwen, vertelt
een oude min sprookjes over de Winterkoning. Verhalen over oude magie verboden door de
kerk. Maar voor het jonge, wilde meisje Vasja zijn het meer dan alleen verhalen. Alleen zij
ziet de geesten rondom het huis die haar beschermen. Alleen zij voelt de groeiende
krachten van een duistere vorm van magie in het bos... ‘Een prachtig en winters sprookje vol
magie en duistere wezens, over de harde realiteit van opgroeien.’ Naomi Novik, auteur van

Ontworteld
Tot jij van mij bent Samantha Hayes 2014-02-14 Claudia s leven lijkt perfect. Ze is
hoogzwanger, heeft een liefhebbende man en een prachtig huis.En dan komt Zoe in haar
leven. Zoe zal Claudia helpen als de baby er is. Maar er is iets met Zoe. Iets wat Claudia
onprettig vindt. Iets wat ze niet vertrouwt.En als ze Zoe in haar slaapkamer aantreft, staat
Claudia s onrust om in angst...
Zomers vuur Maya Banks 2016-07-12 Op een Grieks eiland is de verleiding nooit ver weg.
De Griekse broers Anetakis weten daar alles van, totdat zíj een keer in de verleiding worden
gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares - zwanger! - op tv ziet. Hij
lokt haar mee, maar beseft zijn kapitale misrekening te laat. Een tomboy zet haar zinnen op
de veel oudere Theron, die bijna gaat trouwen. En een affaire met grote gevolgen. Piers
betwijfelt of het kind van zijn assistent van hem is, maar hij kan haar niet loslaten. Drie
broers - drie bloedmooie mannen - en het offer dat echte liefde vraagt. Eerder verschenen in
Intiem onder de titels Minnares van een Griek, Bruid voor een Griek, Affaire met een Griek.
'Entertainment in overvloed, wat de lezers laat verlangen naar het volgende boek.' Publishers Weekly 'Maya Banks heeft me het hele spectrum van emoties laten zien.' - USA
Today
Gered door de cowboy Maisey Yates 2018-07-24 Copper Ridge Welkom in Copper Ridge...
dé plek om een sexy cowboy tegen het lijf te lopen! Deel 9 Het was nooit Alex Donnelly's
bedoeling om weer in Copper Ridge te gaan wonen. Maar als er één ding is waar de exmilitair achter is gekomen, dan is het dat het leven zelden volgens plan verloopt. Als dat wel
zo was, dan had zijn beste vriend en legermaatje, Jason, nog geleefd. En dan zou Alex niet
diens ranch hebben geërfd en de verantwoordelijkheid over Clara, diens kleine zusje. Of
eigenlijk: Jasons allesbehalve kleine en veel te verleidelijke zusje!
Er was eens een kasteel Piers Torday 2017-11-04 Er was eens een kasteel is het nieuwe
boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de
Guardian Fiction Children’s Prize. Een magisch winters sprookje. Er was eens een kasteel is
het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar
van de Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met zijn familie
door een besneeuwd landschap, op weg naar zijn grootouders. Maar ze komen er nooit aan.
De auto slipt en Mouse wordt uit de auto geslingerd. Hij wordt wakker in een magisch
landschap met een praatziek schaap en een nogal bazige paard als gezelschap. Mouse
onderneemt een wonderlijke reis door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en
mysterieuze tovenaars. Terwijl hij op zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is,
realiseert hij zich dat dit misschien wel de belangrijkste reis van zijn leven is... ‘Piers Torday
bewijst opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit moment is.’ The
Guardian
Onder de huid Sara Flannery Murphy 2018-02-13 ‘Onder de huid’ (The Possessions)van
Sara Flannery Murphy is een schitterende roman over liefde, verlangen en obsessie Edie
heeft een ongebruikelijke baan: ze werkt als ‘body’ in het Elysische instituut. Dankzij een
drug kan een body korte tijd de persoonlijkheid van een overledene aannemen. Edie slikt de
drug opdat haar cliënten de ervaring hebben met hun dierbaren te praten. De meeste body’s
houden het werk niet lang vol, maar Edie verlángt juist naar de vergetelheid die het werk met
zich meebrengt. Dan raakt Edie geobsedeerd door cliënt Patrick, wiens vrouw Sylvia
overleden is. Ondanks de mysterieuze omstandigheden rond Sylvia’s dood ontwikkelt ze
gevoelens voor Patrick. Ze spreekt buiten werktijd met hem af, en langzaam raken de regels
steeds verder op de achtergrond. Regels die er zijn om de body’s te beschermen, want het
werk is niet zonder gevaren... Sara Flannery Murphy woont in Oklahoma met haar man en

zoon. ‘Onder de huid’ is haar debuutroman, en werd internationaal lovend ontvangen. ‘Door
sommige boeken vlieg ik heen, maar van dit boek wilde ik iedere zin aandachtig lezen. Echt
zo bijzonder hoe Edie onder m'n huid kroop, helemaal met een verhaal als dit! Ik heb ervan
genoten zoals ik het liefst van een boek geniet: ik had geen flauw idee welke kant het
verhaal op zou gaan, ik wist niet eens welk genre: psychologische roman, thriller,
spookverhaal? Wat een goede tip.’ Evelyn Romp van Boekhandel Westerhof
Stad in brand Don Winslow 2022-04-26 Weergaloos eerste deel in nieuwe trilogie van een
van Amerika's grootste verhalenvertellers. Providence, 1986. De negenentwintigjarige
Danny Ryan is een hardwerkende havenarbeider, een liefhebbende echtgenoot, een loyale
vriend en af en toe ‘mankracht’ voor het Ierse misdaadsyndicaat dat toezicht houdt op een
groot deel van de stad. Danny wil niets liever dan zijn leven veranderen en droomt ervan om
opnieuw te beginnen, ergens ver weg, samen met zijn vrouw Terri. Maar als er een oorlog
uitbreekt tussen rivaliserende bendes, raakt hij verwikkeld in een conflict waar hij niet aan
kan ontsnappen. Danny moet alles op alles zetten om zijn ‘familie’ te beschermen: de
vrienden die als broers voor hem zijn. Stad in brand is het eerste deel in een weergaloze
nieuwe trilogie over de Ierse en Italiaanse misdaadsyndicaten in het Amerika van de jaren
tachtig en negentig. Over het werk van Don Winslow: ‘Stad in brand onderzoekt klassieke
thema’s als loyaliteit, verraad, eer en corruptie aan beide kanten van de wet. Dit is een
hedendaagse Ilias, geschreven door een van Amerika’s grootste verhalenvertellers.’
Stephen King ‘Alle grote thema’s van het thrillergenre uitgedrukt in snedige dialogen.’ de
Volkskrant ‘Verbluffend en urgent.’ The New York Times
De Omen Machine Terry Goodkind 2011-11-29 De Omen Machine - Een Richard & Kahlan
roman 1. Met De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind over de hele wereld miljoenen
lezers aan zich te binden. Niet in de laatste plaats vanwege de innemende avonturier
Richard Rahl en zijn geliefde Kahlan Amnell. De Omen Machine, is het langverwachte
vervolg op de boeken van De Wetten van de Magie. Diep onder de grond wordt een
mysterieuze machine aangetroffen, die alarmerende doemvoorspellingen begint uit te
zenden. Terwijl de magiër Zedd een manier probeert te vinden om het sinistere apparaat uit
te schakelen, produceert de machine een omen waarbij Richard en Kahlan betrokken zijn een profetie waarvan de gevolgen onmogelijk te voorkomen zijn. Naarmate de catastrofe
nadert, onthult de machine dat hij de mogelijkheid heeft de doemvoorspelling teniet te
doen... in ruil voor een onmogelijke eis.
Sensuele chantage Carol Marinelli 2011-11-14 Met barstende hoofdpijn wordt Felicity
wakker in een luxueuze hotelsuite, in een enorm bed... in de armen van niemand minder dan
Luca Santanno, de schatrijke hoteleigenaar. Uitgerekend de man die haar ouders zo'n
onvergeeflijke streek heeft geleverd! Hoe is ze hier terechtgekomen? In eerste instantie laat
haar geheugen haar in de steek, maar wanneer haar herinneringen langzaam terugkomen,
beseft ze dat ze in Luca's netten verstrikt is geraakt. En dat ze dus niet anders kan dan
ingaan op zijn voorstel: met hem mee reizen naar Italië, als zijn tijdelijke echtgenote...
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren
verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey
moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen,
onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks
zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om
Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij
ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook
gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie
terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn internationale

bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een man
die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan
controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt
Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion
Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
De vloek van de farao Scott Mariani 2011-03-04 Voormalig sas-agent Ben Hope wordt
gebeld door kolonel Paxton. Diens zoon, de egyptoloog Morgan Paxton, is op brute wijze
vermoord en Paxton sr. wil dat Ben de moordenaar opspoort. Ben kan het verzoek niet
weigeren, want de kolonel heeft ooit zijn leven gered. Maar als Paxton hem vraagt om
Morgans dood te wreken, raakt Ben in gewetensnood. Zijn zoektocht leidt hem naar de
oevers van de Nijl en het verhaal krijgt een explosieve ontknoping in de woestijn van
Soedan. Inzet is een schat uit de tijd van farao Achnaton, die zó kostbaar is dat velen er een
moord voor zouden plegen.
Tussen de sterren Katie Khan 2017-06-20 Tussen de sterren van Katie Khan is een
spannend en ontroerend liefdesverhaal met een compleet onverwacht slot. Genoten van de
film Gravity of van de boeken van John Green? Dan is dit een aanrader voor jou. Carys en
Max hebben nog negentig minuten zuurstof. Tenzij ze met een goed idee komen, zullen ze
over anderhalf uur sterven. Maar zo hoeft het niet te eindigen. Carys en Max zweven in de
ruimte en kijken naar de wereld die ze hebben achtergelaten; een goed geoliede machine
waar ze zich niet meer thuis voelen. Tussen de sterren is het eigenzinnige en ontroerende
verhaal over twee mensen die voor elkaar vallen in een wereld waar ware liefde verboden is.
Wat gebeurt er als je dan de liefde vindt?
De onschuldige Taylor Stevens 2015-10-12 Acht jaar geleden werd de vijfjarige Hannah
ontvoerd en opgenomen in The Chosen, een gevaarlijke sekte met communes over de hele
wereld. Telkens als de groep die haar zocht te dichtbij kwam, werd ze naar een ander land
verhuisd. Een aantal mensen die ooit aan de sekte ontsnapten, heeft Hannah nu
gelokaliseerd in Buenos Aires. Maar ze hebben een professional nodig om Hannah terug te
stelen en veilig het land uit te krijgen. Vanessa Michael Munroe neemt de klus aan, maar is
deze groep mensen wel te vertrouwen?
De damesparade Bridget Asher 2009-04-15 Lucy is al een half jaar weg bij haar man. De
charmante Artie bleek er een hele rits vriendinnen op na te houden. Wanneer Lucy van haar
moeder hoort dat hij ernstig ziek is keert ze terug naar huis. Maar Lucy is niet in staat Artie te
vergeven. In een vlaag van woede belt ze alle vrouwen die in zijn adresboekje staan. Ze had
absoluut niet verwacht dat Arties liefjes stuk voor stuk komen opdagen om afscheid te
nemen. De zwerm dames, in allerlei soorten en maten, delen elkaars geheimen, lachen en
huilen samen. Maar Lucy weet één ding zeker de grootste verrassing moet nog komen!
Grey E.L. James 2015-07-24 Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen
van Christian Grey. In Christians eigen woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en
dromen, geeft E L James een verfrissend ander perspectief op de liefdesgeschiedenis die
wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een man van totale controle; zijn
wereld is duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge
literatuurstudente Anastasia Steele zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te
zetten, maar raakt meer en meer bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt.
In tegenstelling tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te
kunnen kijken, voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl, recht in zijn gehavende
ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die
Christian elke nacht wakker houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn

dwangmatige behoefte tot controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en
de broze hoop vernietigen die zij hem biedt?
In de ban van de sultan Caitlin Crews 2016-02-23 Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat,
besluit zijn macht te versterken door te trouwen met een westerse vrouw. Hij verleidt de
Amerikaanse toeriste Cleo, met het doel haar ten huwelijk te vragen. Zijn plan lukt, maar na
de bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de mooie Cleo onverwacht hevige gevoelens in hem
losmaakt. Als hij de nacht met haar heeft doorgebracht, kan hij zijn hoofd niet bij staatszaken
houden. Hij moet iets doen om zijn voortdurende opwinding in één keer te blussen! Cleo is
geheel in de ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook nog mee op huwelijksreis naar een
prachtige oase! Haar leven lijkt een sprookje, tot ze ontdekt waarom hij met haar getrouwd
is...
Onmogelijke begeerte Trish Morey 2012-05-22 Wanneer Angie erachter komt dat er in het
ziekenhuis een fout is gemaakt waardoor ze zwanger is van het kind van een ander stel,
twijfelt ze geen moment; ze gaat de baby ter wereld brengen en overdragen aan de echte
ouders. Al snel blijkt dat er alleen nog een vader is: miljardair Dominic Pirelli, die niet gelooft
dat zij handelt vanuit de goedheid van haar hart. Het lijkt bijna onmogelijk om hem ervan te
overtuigen dat ze niet op zijn geld uit is. Bovendien gaat ze zich, geheel tegen haar plan in,
steeds meer hechten aan het kindje in haar buik. Maar ze raakt pas echt in moeilijkheden als
ze verliefd wordt op de onweerstaanbare vader... Dit boek is ook verkrijgbaar in 7-in-1
Bouquet eBundel.
Voor je sterft Samantha Hayes 2015-06-15 Voor je sterft Samantha Hayes Het Engelse
dorpje Radcote werd jarenlang geteisterd door een golf aan tienerzelfmoorden. De inwoners
denken het achter zich te kunnen laten, tot er plotseling weer een jongen sterft na een bizar
motorongeluk. Tussen zijn bezittingen zit een afscheidsbrief. En dan werpt een tweede
jongen zich voor de trein. Rechercheur Lorraine Fisher hoopte met haar zus een relaxte
zomer door te brengen in het dorpje, maar al snel raakt ze verstrikt in het politieonderzoek.
Was het zelfmoord waaraan de tieners overleden – of moord? Zal de nachtmerrie opnieuw
beginnen? Als ook haar neefje verdwijnt, moet ze snel ingrijpen.
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-14 De vijftienjarige Nigeriaanse
Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die voor de buitenwereld de
reputatie heeft van een filantroop. Maar hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven
van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels. Tijdens een logeerpartij bij een
vrijgevochten tante ontdekken zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan
boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar
hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en Kambili moet alles op alles
zetten om haar familie bijeen te houden.
Passie met gevolgen Maya Banks 2013-07-02 Vier onweerstaanbare mannen moeten de
gevolgen van verleiding onder ogen zien... (1) VERLEID OP MOON ISLAND - 'Kennen wij
elkaar?' Bryony kan haar oren niet geloven. Hier staat ze, zwanger en wel, oog in oog met
de rijke hotelier die haar op Moon Island heeft verleid en er gelijk daarna vandoor is gegaan.
En hij zou haar niet kennen? Ze is naar New York gekomen om antwoorden van Rafael de
Luca te krijgen, maar háár antwoord op zijn vraag is een klap in zijn gezicht. Rafael lijkt
echter oprecht te zijn in zijn opperste verwarring. Hij beweert zijn geheugen kwijt te zijn
geraakt bij een ongeluk en kan zich van hun wilde nacht niets meer herinneren. Maar om zijn
geheugen op te frissen, wil hij die nacht best nog eens overdoen... (2) LIEFDE EN
LEUGENS - Tot zijn ergernis kan Ryan zijn ex, Kelly, maar niet uit zijn hoofd zetten. Nadat
ze hem heeft bedrogen met zijn broer nota bene heeft hij haar zonder pardon het huis uit

gezet mét een vette cheque, zodat hij hopelijk voorgoed van haar af is. Als ze die cheque na
een aantal maanden nog niet heeft geïnd, besluit hij haar te zoeken en vindt hij haar in een
armoedig café zwanger en zichtbaar wanhopig. Hoewel hij niet weet of het kind van hem of
zijn broer is, neemt hij haar mee terug naar New York. Omwille van de baby natuurlijk. Of
misschien toch omdat ze nog steeds onweerstaanbaar voor hem is? (3) HARTSTOCHT
INBEGREPEN - Devon Carter heeft zijn twijfels over de deal die William Copeland hem
voorstelt. Hij kan de leiding krijgen over de grootste hotelketen ter wereld op voorwaarde dat
hij met Ashley trouwt, Williams dochter. Omdat hij heel goed weet dat hij zon kans niet mag
laten lopen, gaat hij toch akkoord. De vrolijke, impulsieve Ashley weet zelf helemaal niets
van de zakelijke afspraak. Nou ja, zakelijk? Wanneer ze al snel zwanger blijkt, is er van het
ene op het andere moment niets zakelijks meer aan... (4) DOOR VERLANGEN
VEROVERD - Waarom moest ze nu zo nodig het bed in duiken met miljardair Cameron
Hollingsworth, vraagt Pippa Laingley zich wanhopig af terwijl ze naar de uitslag van de
zwangerschapstest kijkt. Want hoe aantrekkelijk hij ook mag zijn, hij is duidelijk niet van plan
zijn hart open te stellen voor haar en hun ongeboren kind en dat terwijl het voor haar juist
steeds lastiger is om niet stapelverliefd op hem te worden. Lukt het haar het hart van Cam te
ontdooien, of is hij te zeer getekend door de dramatische gebeurtenissen uit zijn verleden?
Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Blauwe diepte Nora Roberts 2017-07-11 Angeliques Vloek, een amulet van onschatbare
waarde, ligt al eeuwenlang verborgen op de bodem van de zee. Wie hem vindt wacht roem,
rijkdom en... de vloek die erop rust. Matthew Lassiter heeft een zeer persoonlijke reden om
op de amulet te jagen: zijn vader werd er jaren geleden om vermoord. Hij heeft gezworen dat
hij het ding zal vinden en zijn vaders dood zal wreken. Tate Beaumont wil Angeliques Vloek
vinden vanwege de historische waarde - als maritiem archeoloog is ze gefascineerd door
zowel de amulet als de legende. De twee gaan ietwat onwillig een samenwerking aan, die
tot hun verrassing zeer vruchtbaar blijkt te zijn: ze vormen een goed team. Tot Matthews
oude vijand opduikt, en de expeditie lijkt uit te lopen op een ramp... Nora Roberts heeft meer
dan 200 romans op haar naam staan, en wereldwijd zijn meer dan 400 miljoen exemplaren
van haar boeken verkocht. Indrukwekkende getallen waar haar fans niet van opkijken, want
Nora is een auteur van onvergelijkbare grootheid. Wie aan haar boeken verslingerd is, wil
maar één ding: meer.
De wrede hand Val McDermid 2014-10-09 Als in De wrede hand, deel vijf in Val McDermids
Tony Hill en Carol Jordan-reeks, de stad in oproer is en Tony en Carols expertise in twijfel
wordt getrokken, ontstaat een ware race tegen de klok. In De wrede hand, deel vijf uit de
Tony Hill en Carol Jordan-reeks van Val McDermid, lopen Tony en Carol een race tegen de
klok. De moordenaar heeft niets te verliezen, maar alles om voor te doden... Als
stervoetballer Robbie Bishop wordt vergiftigd, is het aan Tony Hill & Carol Jordan om de
dader te achterhalen. Er zijn slechts weinig aanknopingspunten, en de twee zijn het oneens
over welke aanwijzingen van belang zijn. De moordenaar houdt zich gedeisd, en het spoor
lijkt koud te worden. Totdat er een bom ontploft in het voetbalstadion, waarbij een groot
aantal mensen om het leven komen. Het stadje Bradbury staat op zijn kop en het publiek
schreeuwt om antwoorden. De zaken moeten iets met elkaar te maken hebben, maar wat?
Terwijl het aantal slachtoffers blijft stijgen, begint de tijd te dringen voor Tony en Carol... Val
McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks,
waarvan De sirene het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond
Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller.
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