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Het eiland van Arturo Elsa Morante 2021-05-27 'Een prachtig en tijdloos meesterwerk' Trouw In een
oude villa op het Italiaanse eiland Procida woont een jongen met zijn vader. Arturo gaat niet naar school
en brengt zijn dagen door in de wilde, weelderige natuur van het eiland. 's Avonds leest hij boeken over
grote ontdekkingsreizen en het mysterieuze Oosten uit de bibliotheek van zijn vader. Die is zijn grote
voorbeeld: groot, blond, onverschrokken - zoals de helden uit Arturo's boeken, die geheel hun eigen weg
gaan. De grote afwezige in huis is de moeder van Arturo, die in het kraambed overleed en als een heilige
wordt vereerd door haar zoon. Er is geen vrouw ter wereld goed genoeg om bij haar in de buurt te
komen. En dan keert zijn vader op een dag terug van zijn reizen met een jonge vrouw, met wie hij net
blijkt te zijn getrouwd. Ze is maar twee jaar ouder dan Arturo en staat voor alles wat hij verafschuwt:
stads, verwend en streng gelovig. En toch oefent ze een steeds grotere aantrekkingskracht op hem uit.

Langzaam maar zeker wordt de paradijselijke microkosmos waarin Arturo leeft onttoverd. 'Elsa Morante's
boeken zijn niet te overtreffen.' Elena Ferrante 'De magie spat van de pagina's.' **** De Standaard
'Hypnotiserend, fenomenaal' VPRO Gids 'Een onovertroffen ode aan de literatuur' ***** De Limburger
'Alleen al de levendige schets van het eiland Procida maakt dit boek de moeite waard.' **** de Volkskrant
Machtsstrijd in Jeruzalem Joel C. Rosenberg 2020-06-09 Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur
Joel C. Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de
politieke spanningen met Rusland en de VS. Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C.
Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de
politieke spanningen met Rusland en de VS. Als een aantal moorden plaatsvinden rond het
vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, CIA-agent Marcus Ryker op de zaak gezet. Hij stuit op een
complot om de Amerikaanse president te vermoorden. Zitten de Russen erachter, de Iraniërs? Of is er
nóg iemand die de invloed van de VS op het Midden-Oosten wil ondermijnen om zelf in dat gebied de
macht te grijpen? Als de volle omvang van het complot tot Ryker en zijn team doordringt, hebben ze nog
96 uur voordat het ultieme kwaad zal toeslaan. 'Machtsstrijd in Jeruzalem' van Joel C. Rosenberg is het
derde deel in de Marcus Ryker-trilogie na 'Het Kremlin Complot' (#1) en 'Russische roulette' (#2).
Wat verborgen is Hjorth Rosenfeldt 2011-03-31 Stieg Larsson creëerde Mikael Blomqvist, Henning
Mankell maakte Mats Wallander onsterfelijk. Maak nu kennis met Sebastian Bergman. Het lichaam van
de zestienjarige Roger wordt gevonden in een moerassig gebied. Hij lijkt omgebracht met messteken,
maar nader onderzoek toont aan dat de kogel die hem doodde is weggesneden. Het spoor leidt naar het
elitaire Palmlöv College, een school die eigenlijk veel te duur was voor de jongen. Een oude vriend
vraagt psycholoog Sebastian Bergman om hulp bij het onderzoek, maar Bergman heeft zelf al genoeg
zorgen. Hij moet de erfenis van zijn moeder afwikkelen en stuit daarbij op brieven die hij nooit had mogen
lezen.
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN GIFT VAN

WAPENS (Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische krachten van goed en
kwaad, terwijl Andronicus en Rafi al hun duistere krachten gebruiken in een poging om Thors identiteit te
vernietigen en de controle over zijn ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het zwaarste
gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader te bevrijden.
Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn, vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de
Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze
ziet hem als haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te redden, maar de Onderwereld is groot
en verraderlijk, en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece leidt de Krijgsmacht op een
vrijwel onmogelijke missie om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de dieptes van het
Ravijn om het verloren Zwaard terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en
exotische rassen, is elk van hen vastberaden om het Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus,
gewapend met zijn magische mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te
vernietigen; Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey moeten vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda
leren wat het betekent om hun volk te verraden en Andronicus te dienen; Mycoples worstelt om te
ontsnappen; en in een schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk onthult. Zal Thor zichzelf
terugvinden? Zal Gwendolyn Argon vinden? Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan slagen?
Zullen Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring
volledig verwoest worden? EEN GIFT VAN WAPENS is een episch verhaal van vrienden en geliefden,
rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De moord op Arno Linter lijkt een eenvoudige klus. Alles
wijst in de richting van een labiele jongen met agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout twijfelt

en volgt de visie van haar team niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle blikken op
haar gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese niet, want een gruwelijke vondst in een
Antwerps park vraagt alle aandacht van de moordbrigade: er is een jong koppeltje omgebracht. Zo?n
dubbele moord is nooit gezien en bovendien laat de dader een boodschap achter. De sensatiepers
likkebaardt, de publieke opinie keert zich tegen de traagheid van de politie. Met een team vol twijfels
moet commissaris Liese Meerhout een moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en er
plezier in schept haar persoonlijk uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.
Het leger van de Denen Bjørn Andreas Bull-Hansen 2021-09-16 Het derde deel van De Jomsviking-serie
Het is het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als heerser van het gebied Vingulmörk een machtige man in
Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is slechts een vage herinnering. Maar conflicten blijken
niet ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik Håkonsson, als de Deense koning Sven
Gaffelbaard heeft zijn zinnen gezet op de Engelse koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense
heerschappij vielen worden opnieuw veroverd, en de verachte koning Ethelred moet van de troon worden
gestoten. Het leger van de Denen voert de lezer naar de gewelddadige tijd waarin de Scandinavische
heersers allianties vormden om het noorden van Groot-Brittannië te veroveren. Met het christendom in
aantocht staat de Oudnoorse samenleving op het punt voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in
de pers ‘Het indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van de kleinste details tot de meest indrukwekkende
scènes. De personages zijn exotisch en overtuigend. Bull-Hansen kan zowel poëtisch als dramatisch
zijn. Dit is bovenal een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de groei naar
volwassenheid. Absoluut een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat ik over
Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
De crèche Elle van Rijn 2020-11-26 Amsterdam, 1942-1943. Tegenover de Hollandsche Schouwburg
bevindt zich de Joodse Crèche, door de Duitsers getransformeerd in een verzamelplaats voor Joodse
kinderen voordat zij op transport gaan. Samen met de andere Joodse kinderverzorgsters van de crèche

bekommert de zeventienjarige Betty Oudkerk zich om het lot van de kinderen, terwijl het leven voor
Joden buiten de crèche steeds beangstigender wordt. In het diepste geheim weten ze onder leiding van
Henriëtte Pimentel, de directrice van de crèche, ruim zeshonderd kinderen van deportatie te redden,
ongeacht de risico's die dat met zich meebrengt. De crèche is het verzetsverhaal van jonge vrouwen die
in wrede omstandigheden moeten beslissen over leven en dood. Moedige vrouwen met een vurige hoop
voor de toekomst - want wie een kind redt, redt de wereld.
De Ierse O'Hurleys Nora Roberts 2020-09-15 De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je
hart te sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet
alleen hun volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun
passie. Nu is het aan zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te
bouwen. (1) VALSE SCHIJN Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby zich sinds de dood van haar
echtgenoot, een beroemde autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het
fokken van paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht
bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een journalist die een boek over haar man schrijft. Voor hem
mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar een pijnlijke waarheid
die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het enige gevaar dat
de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de wervelwind aan emoties die hij in haar
losmaakt... (2) DANSENDE STER Haar naam mag dan in neonletters worden geschreven, Maddy geeft
niets om roem. Voor haar telt alleen dat ze kan dansen en telkens weer die fijne energie kan voelen als
ze het podium op gaat. Al wordt ze de laatste tijd wel nogal afgeleid door Reed Valentine, de knappe
ondernemer die haar nieuwe voorstelling financiert. Reed is overrompeld door de aantrekkingskracht die
Maddy op hem uitoefent. Zij is immers een dromer, en hij is lang geleden gestopt met dromen. Zijn leven
draait nu om rijkdom en macht. Dus maakt hij zichzelf wijs dat het in hun beider belang is om afstand te
houden. Maar Maddy zou geen echte O'Hurley zijn als ze deze fascinerende man zonder slag of stoot

liet gaan! (3) VERRASSENDE ROL Chantel is een echte Hollywoodster: getalenteerd, adembenemend
mooi en buiten het bereik van gewone stervelingen. Door haar roem heeft ze geleerd met al te
enthousiaste fans om te gaan, maar als een vurige ‘bewonderaar’ de grens overschrijdt door haar te
bedreigen, realiseert ze zich dat ze bescherming nodig heeft. Tot haar frustratie komt die bescherming in
de persoon van de stuurse, geharde privédetective Quinn Doran... Aanvankelijk verfoeit Quinn zijn
nieuwe positie als oppas van een verwende actrice. Al snel beseft hij echter dat hij de kordate en
scherpzinnige Chantel absoluut niet moet onderschatten. Wanneer de bedreigingen erger worden, beseft
hij bovendien ook iets anders: als hij wil dat ze in leven blijft, zal hij dichtbij moeten blijven. Heel dichtbij...
(4) GELUK ALS TOEGIFT Gillian Fitzpatrick is niet direct onder de indruk wanneer ze Trace O'Hurley
eindelijk vindt. Hij is nogal aangeschoten en uitermate bot. En déze man zou haar broer uit de handen
van terroristen kunnen redden? Helaas is hij haar laatste hoop, dus zet ze haar afkeer opzij en doet haar
best hem over te halen. Vanaf het moment dat hij zwicht, vangt ze echter steeds vaker een glimp op van
de intrigerende man achter de rauwe façade... Eigenlijk wil Trace helemaal niet samenwerken, met
niemand. Hij wil whisky. Hij wil vergeten. Zijn werk als spion heeft hem al zijn illusies ontnomen. Maar
aan de zijde van de onbevangen Gillian begint hij opeens te verlangen naar de liefdevolle familie die hij
ooit achterliet. En naar een toekomst met een zekere vasthoudende roodharige... Eerste compleet
nieuwe en uitgebreide editie!
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
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 sms’je 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.
De professionals Owen Laukkanen 2012-09-14 `Een indrukwekkend debuut met een mix van klassieke
suspense, ijzingwekkende immoraliteit en een ingenieuze plot, in de vorm van een pageturner gegoten.
Jonathan Kellerman `Maak u veiligheidsgordel vast want De professionals van Owen Laukkanen is als
een rit in een achtbaan. Een eersteklas thriller van een steengoede nieuwe auteur. John Lescroart Vier
vrienden die onlangs zijn afgestudeerd aan de universiteit worden geconfronteerd met de dramatische
situatie op de arbeidsmarkt. Uit frustratie en baldadigheid beginnen ze mensen te kidnappen en twee jaar
werkt de strategie die ze hebben bedacht , snel, efficiënt, bijna risicoloos, meer dan goed. Tot het opeens
geen grap meer is, totdat ze de verkeerde man ontvoeren. Plots worden ze achtervolgd door juist die
mensen die ze koste wat kost zo ver mogelijk bij zich vandaan hadden willen houden: de sterke arm der
wet, in de personen van ervaren politie-inspecteur Kirk Stevens en de jonge en talentvolle FBI-agente

Carla Windermere, en een groep maffialeden die op zoek zijn naar vergelding. Tijdens een dodelijke en
spectaculaire achtervolging door het hele land, met een aantal gewelddadige en brute confrontaties,
worden alle betrokkenen uiteindelijk gedwongen de waarheid te erkennen: de echte professionals, agent
dan wel crimineel, zijn diegenen die bereid zijn om alles op te offeren
Het beste dat ik ooit meemaakte Abbi Glines 2020-04-07 Het is weer zomer, het nachtleven bloeit in het
kuststadje Sea Beeze, Alabama. Schaars geklede, zonverbrande mensen genieten van livemuziek en de
geur van versbereide visgerechten. Eli Hardy kijkt om zich heen en vraagt zich af of het wel een goed
idee was om hiernaartoe terug te keren. Hij is niet meer dezelfde zachtaardige persoon die een jaar
geleden op zijn motor uit deze plaats vertrok. En daar staat hij nu, met zijn slordige, krullerige blonde
haren en tatoeages op zijn armen. Eli Hardy is terug en zeker niet van plan om lang te blijven. Maar dan
komt hij Ophelia tegen, en blijkt de wereld er toch anders uit te zien.
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale
Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en
overtuigingen. Neem de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale
Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of
chronisch ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid en
levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen dat we
kunnen activeren met behulp van onze geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale
Bruinen legt uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op
basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen
van anderen; praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een
naslagwerk om te koesteren.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met

meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst
niet veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt,
beseft de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak
gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze
hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die
nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is
eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar
weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en
haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de
afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van
prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen
onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als
er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de geest
van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar
te schokkend is. Eens begeerd is een duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is
het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot
diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die
voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in
Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse
sportauto, heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij
zich enkele zwaar bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet
alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg te kunnen. Het zijn twee
eigenschappen die hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een

politiek wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire
installatie de hoofdrollen spelen.
Zwarte dageraad Cilla Börjlind 2015-05-12 Olivia Rönning heeft besloten terug te keren bij de politie en
wordt op een zaak gezet in de provincie Skåne. In een naburig stadje is een gruwelijke kindermoord
gepleegd. Een paar dagen later wordt er nog een kind gedood, deze keer in een dorpje vlak buiten
Stockholm. Bij beide kinderen, de zeven jaar oude Aram en de driejarige Emelie, is de nek op dezelfde
manier gebroken. De brute moorden op de onschuldige kinderen veroorzaken een schokgolf door het
hele land. Mette Olsäter van de Rijksrecherche is betrokken bij het onderzoek. Ze verdenkt een
racistische groep die bedreigingen heeft geuit naar de ouders van de kinderen. Als een onderzoeker van
het Nationaal Instituut voor Forensische Wetenschappen iets op het spoor komt, neemt ze contact op
met Mette Olsäter. De testuitslag geeft de zaak een zeer onverwachte wending... Zwarte dageraad is het
derde deel in de verslavende thrillerserie over Oliva Rönning en Tom Stilton.
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.
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross heeft met ‘Alleen hij’(The One Man)een

bloedstollende en aangrijpende thriller geschreven waarin de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog in
het algemeen en die van Auschwitz in het bijzonder centraal staan. 1944. Terwijl in Europa de Tweede
Wereldoorlog voortduurt, werken de Amerikanen uit alle macht aan het Manhattanproject. De code die
ontbreekt is ontwikkeld door de Poolse natuurkundige Alfred Mendl, die uit het getto van Warschau op
transport naar Auschwitz is gezet. De jonge Pool Nathan Blum is Europa ontvlucht en werkt als vertaler
voor de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend Duits en Pools, hij is vindingrijk en nu hij alles en iedereen is
verloren in de oorlog, is hij vooral vastbesloten zijn leven een zinvolle nieuwe wending te geven.
Wanneer de Amerikanen hem vragen het welhaast onmogelijke te doen, aarzelt hij niet. Hij zal
terugkeren naar Europa en infiltreren in Auschwitz in een poging Alfred Mendl te bevrijden. Andrew
Gross schreef eerder negen thrillers onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens vijf thrillers samen
met James Patterson. ‘Gross heeft de beschrijvingen van het kampleven opgetekend naar de verhalen
van zijn schoonvader die in Auschwitz vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie zijn, zijn de setting en veel
van de personages gebaseerd op historische feiten. Voeg daaraan toe het inlevingsvermogen, de actie
en de spanning en ‘Alleen hij’ is zowel een ontroerende als aangrijpende thriller.’ Booklist
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige,
unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment
om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die
beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en

Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen
we mentaal deze crisis?
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een ex-prinses. Een
jongen met een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht dat Scott tegen haar zou liegen,
maar nu haar moeder een detective opdracht heeft gegeven in het verleden van haar vriendje te graven,
lijkt het erop dat hij haar niet de hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een
telefoongesprek duidelijk maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel voor
de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede loopt ze van huis weg om vanuit Houston terug naar
het veilige Nederland te vliegen. Daar ontmoet ze bij toeval advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand
iets anders zegt, schreeuwt Sams hart heel duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan Alex haar daar misschien
bij helpen..? Soms is er licht aan het eind van de tunnel.
Dat nooit meer Chris van der Heijden 2011-12-09 Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal
bewustzijn. Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland
met als centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan
voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de
teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse
affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het
verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de
belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het logische en omvattende vervolg
ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede
Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode,
en hij vertelt in Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College.

Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat
met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een
stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog
meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is,
maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven
aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar
vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke
College van de hand van Lizzie van den Ham.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,
simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne.
Maar wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de
waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten
mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet
veel indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil
niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe
om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat
iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen
maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest
getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En

dan plots wordt zij mijn obsessie.
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi 2021-06-22 De ontdekking van deze roman is toch wel het
personage van Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’ - El Correo over Aquitanië, land
van water 1137. De hertog van Aquitanië – de meest welvarende regio van Frankrijk – wordt dood
aangetroffen in Compostella. Het lijkt op een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak. Daarom
trouwt zij met de zoon van degene die volgens haar de moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI,
koning van Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de bruiloft van zijn zoon onder gelijke verdachte
omstandigheden. Eleonora en Lodewijk VII zullen samen moeten uitvinden wie hem, als onervaren
koning, op de troon wil hebben. Tientallen jaren voor de dood van de hertog van Aquitanië wordt een
onbekende jongen door zijn vijf moeders achtergelaten in een bos. Misschien is hij een monster, of
misschien een heilige... maar de kleine jongen overleeft en zal uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa worden. Deze roman overspant een eeuw vol wraak,
bedrog en strijd, en beschrijft op overweldigende wijze het mysterie rond de drie personen die het begin
vormen van wat later Europa zal worden genoemd. ‘Als het schrijven van een roman is als het bouwen
van een kerk, dan heeft Garcia een kathedraal gebouwd. Een fantastisch, perfect gecomponeerd
middeleeuws kunstwerk. Het is de roman waarvan ik zou willen dat ik hem had geschreven.’ – Juan
Eslava Galán
Het stemmetje in je hoofd Ethan Kross 2021-02-25 Als je een vreemde vertelt dat je in jezelf praat, dan
vindt hij of zij je waarschijnlijk een beetje raar. Maar eigenlijk hebben we allemaal een innerlijke stem in
ons hoofd. Als we met onszelf praten, hopen we onze innerlijke coach te bereiken, maar meestal worden
we geconfronteerd met onze innerlijke criticus. Soms, als we iets moeilijks moeten doen, worden we door
de innerlijke coach geholpen: focus. Je kunt het! Vaak genoeg worden we echter afgekraakt door onze
innerlijke criticus: ik kan er niets van. Ze zullen me uitlachen. In Het stemmetje in je hoofd verkent de
gevierde psycholoog Ethan Kross de zwijgende gesprekken die we met onszelf hebben. Kross

combineert baanbrekend gedrags- en hersenonderzoek met voorbeelden uit het gewone leven - van een
honkbalpitcher die zijn taak vergeet tot een Harvard-student die een dubbelleven als spion leidt - en
verklaart hoe we onze innerlijke stem kunnen benutten voor een gezonder, bevredigender en
productiever leven. Op basis van diepgravend onderzoek en aangrijpende verhalen geeft Het stemmetje
in je hoofd ons de instrumenten om het belangrijkste gesprek te voeren dat er is: het gesprek met
onszelf. Ethan Kross is een toonaangevend expert op het gebied van het bewustzijn. Hij is hoogleraar
aan de universiteit van Michigan. Zijn pionierswerk is beschreven in onder meer The New York Times,
The New Yorker en The Wall Street Journal. Het stemmetje in je hoofd is zijn eerste boek. 'Kross is niet
alleen een wereldberoemde wetenschapper, hij is ook een begenadigd verhalenverteller. In dit boek laat
hij zien waarom onze innerlijke stem onmisbaar is, en legt hij uit hoe we die kunnen beheersen.
Noodzakelijk, helder en boeiend: Het stemmetje in je hoofd is het baanbrekende boek dat de wereld nu
nodig heeft.' Susan Cain, bestsellerauteur van Stil 'Wat interessant is aan de wetenschap die hiermee
gepaard gaat, is dat die soms de intuïtie ondersteunt, en er dan weer tegen ingaat. Een groot deel van
Kross' boek is gewijd aan wat hij de "gereedschapskist" van technieken noemt die nuttig zijn om het
stemmetje in je hoofd te dimmen.' The Guardian
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee:
De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas.
Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te
houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog,
de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot werd vernederd. Jammer
genoeg is het missen van een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen,
zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als
Andrew Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is
al gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte.

Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen
zoals hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA
BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien
keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en
veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd.
‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl
over ‘Gevallen Dromen’
Verrassende verlangens Lucy Monroe 2021-06-08 Een luxeleven en nachten vol passie… Polly is
zwanger, en ze weet dat ze dolgelukkig en dankbaar zou moeten zijn. Maar toch knaagt er iets. Haar
man, de Griekse tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt zich alleen maar bezig te houden met zijn werk.
Soms vraagt ze zich af of hij haar eigenlijk wel ziet staan… Dat hun stormachtige affaire tot een al even
opwindend huwelijk zou leiden, wist Alexandros meteen zeker. En dat hij Polly een luxeleven kon bieden,
stond ook vast. Maar nu vertelt ze hem dat dat niet genoeg is: ze wil meer dan nachten vol hartstocht en
ontbijt met kaviaar. Ze wil dat hij zijn hart voor haar openstelt. En dat is, zo vreest hij, onmogelijk…
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis
van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele
familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij
heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de
vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD
Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee

te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
De ongenode gasten Sadie Jones 2012-09-18 Na de plotselinge dood van haar eerste man blijft
Charlotte achter met drie kinderen. Ze hertrouwt, maar het gezin heeft het niet breed en leeft in de angst
hun geliefde landhuis te verliezen. Op de twintigste verjaardag van haar dochter vindt er vlakbij een
treinramp plaats. Verschillende gestrande passagiers zoeken onderdak bij hen, onder wie een
merkwaardige figuur uit Charlottes verleden. De ongenode gasten zorgen voor een avond om nooit te
vergeten; in de grote verwarring wordt iedereen geconfronteerd met zijn eigen demonen. De ongenode
gasten begint als een roman van Jane Austen, maar Sadie Jones leidt op magistrale wijze de chaos in
het landhuis naar een onverwacht en shakespeariaans einde.
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-07-19 "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 mysterie-auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston
stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie uit met mysterieuze puzzels
die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie
van Boston zijn meest briljante en meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die
nog steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend district en een
briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere,
verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze
wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te
winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette,
terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger

kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt
Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende en onverwachte wendingen, met
een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is
een duistere psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van een
meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal
omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "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)
Geluk in gevaar Victoria Holt 2021-05-19 Laat je meeslepen naar de mysterieuze tombes van
eeuwenoude Egyptische farao’s, een dodelijke vloek en hartstochtelijke romantiek. Wanneer twee
archeologen de dood vinden tijdens hun onderzoek in de pyramide, weet Judith het zeker. De tombe is
vervloekt. Al gauw komt ze direct in aanraking met de beruchte plek, omdat ze verliefd wordt op de zoon
van de overleden archeoloog. Hij is vastberaden om het levenswerk van zijn vader te voltooien, dus
besluiten ze samen naar Egypte af te reizen. Wordt deze reis een vloek of een zegen voor het kersverse
echtpaar? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert
(1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20

talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Die ene nacht met de magnaat Lucy King 2021-06-08 Een onthulling met grote gevolgen… Georgie
dacht dat ze haar vurige minnaar na die ene nacht nooit meer zou zien. Maar nu, vijftien maanden later,
zoekt ze hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om hem haar grote geheim te onthullen en hem om hulp te
vragen… Finns leven staat op zijn kop! Eerst krijgt hij schokkend nieuws over zijn afkomst, en nu komt
Georgie zijn kantoor binnenwalsen om hem doodleuk mee te delen dat hij de vader is van haar kind!
Waarom komt ze nu pas, ruim een jaar na die opwindende nacht, met haar onthulling? Hij moet het
hoofd koel houden en mag dus niet toegeven aan zijn opnieuw oplaaiende gevoelens voor haar. Maar of
dat lukt…
Porta Romana Robbert Welagen 2011-06-16 Emilio Lastrucci wordt in het Zwitserse Vevey door een
mooie vrouw in de val gelokt en ontvoerd. Zonder geheugen ontwaakt hij in een ziekenhuis. Wie hij is en
wat hij in zijn leven heeft gedaan; het is weg. Als een detective gaat hij in Florence en Rome op zoek
naar zijn verleden. Een zoektocht langs vergeten huizen en mensen, waarbij hij in vreemde situaties
terechtkomt. Wie is de vrouw die op zijn hotelkamer bij hem in bed kruipt? Wie zit er in de auto met het
Zwitserse kenteken, die steeds weer opduikt? En vooral: wie is er nog te vertrouwen?
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)
Liefde bij toeval / Blauwe irissen Judy Christenberry 2021-06-15 Liefde bij toeval Blijft het bij één bruiloft,
of worden het er toch twee? Liefde brengt Julia Chance en Nick Rampling bijeen. Nee, niet liefde voor
elkaar, maar die tussen háár moeder en zíjn vader! Die twee zijn namelijk op het onzalige plan gekomen
om ervandoor te gaan en stiekem te trouwen. Waardoor Nick en Julia, die elkaar normaal gesproken niet
kunnen luchten of zien, opeens een gezamenlijk doel hebben: het verliefde stel achternareizen, en ze
tegenhouden voor het te laat is... Blauwe irissen Hij speelt zijn rol van nieuwe liefde wel heel overtuigend!
Niet alleen kondigt Maddy’s ex zes weken nadat hij haar heeft gedumpt aan dat hij gaat trouwen, hij durft
haar ook nog te vragen om de bloemen voor het feest te verzorgen! Natuurlijk wil ze weigeren, maar
Rick, haar sexy buurman, moedigt haar aan om het toch te doen. Ze stemt in, op voorwaarde dat hij met
haar mee naar het feest gaat én doet alsof hij haar nieuwe vlam is... Deze verhalen zijn eerder
verschenen.
Een hele lieve fuck you Sylvia Van Driessche 2021-06-16 Alexa, een journaliste die haar dagen vult met
het schrijven over lippenstiften en het drinken van cava, wordt naar een filmfestival gestuurd. Wat een
routineklus moet worden, verandert wanneer ze haar jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die

intussen een wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa wegvlucht in alcohol, wordt ze
geconfronteerd met verontrustende verhalen over seksuele intimidatie in haar onmiddellijke omgeving.
Tevergeefs probeert ze de onderzoeksjournaliste in haar te onderdrukken. Alexa wordt meegezogen in
een gevaarlijke wereld, een die haar dwingt haar verleden te confronteren en haar toekomst op te offeren.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het
beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe
boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en
van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten
bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De
auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen, die
zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun
succes toejuichen. De plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en filmrecensies,
Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe
psychologische thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG
(boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar

eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net buiten
Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een disfunctionele
familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen
verdragen. Als Cassandra een baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze
ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra
maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze
wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare
geest op te breken. Een meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen,
dramatische wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een serie
psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu
beschikbaar om vooruit te bestellen!
Eerste hulp bij pandemie Maarten Boudry 2021-02-03 Weet u nog, dat zorgeloze jaar 2019, toen we
volop knuffelden, dansten, zongen, lachten en tafelden? Tot een dodelijk virus ons overrompelde en niets
nog was als voorheen. Sindsdien beseffen we opnieuw: we leven in een grillige wereld, waarin zeldzame
gebeurtenissen alles overhoop kunnen gooien. Hoe moeten we zulke rampspoed in de toekomst
vermijden? Welke cruciale vergissingen en denkfouten maakten onze overheden? En zal deze crisis de
wereld veranderen? In dit even leerzame als vermakelijke lexicon - van Achterafklap tot Zwarte Zwaan vertellen filosoof Maarten Boudry en journalist Joël De Ceulaer alles wat u moet weten over onzekerheid,
overmoed, paniek, complotdenken, nevenschade, olifantenpoeder en argeloze kerstkalkoenen. En

natuurlijk ook over de kracht van wetenschap om onvoorziene gevaren te bedwingen.
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