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Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22
Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich
afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge

Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de
gevolgen reiken verder dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de
liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader.
Ondanks het schandaal rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht van de planterszonen van
het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne
ontmoet. Deirdre en Victor trouwen en verhuizen
naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar
dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich
verleiden tot het maken van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet
van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het
tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere
de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van het
land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De
dag van de zonnewende’).
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 201909-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in het
land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat
zint de Belgische regering in ballingschap in Londen
niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen.

De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet
Leopold III in Laken een geheime boodschap
bezorgen. hij is in het gezelschap van een
vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn
levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de
hielen.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-0329 Waargebeurd verhaal van de auteurs van De
fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods
meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het
artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een
meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en
leeft een rustig leven met haar joodse familie in een
klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de
ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders
om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de
ramp van de Tweede Wereldoorlog hen
overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar
Duitsland, waar de processen tegen de nazimisdadigers beginnen. Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid werken: in de archieven
moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het
Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden
23 artsen beschuldigd van onmenselijke
experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen van

bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar
sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst
wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt een
zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan
en besluit te blijven vechten zonder op te geven. De
pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een
ontroerend bewijs van de kracht van een man die
vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd
van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat
een bescheiden maar onovertroffen getuige van de
Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de
gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer
2013-04-10 Op 30 oktober 2001 presenteert de nog
onbekende schrijfster Judith Koelemeijer een boek
over haar familie in haar geboortedorp Wormer. In
het dorpscafé houdt Jan Blokker een vlammende
lofrede: 'Al lezend heb ik vaak moeten denken aan
Montaillou, van de Franse historicus Le Roy
Ladurie. [ ] Montaillou in het twintigste-eeuwse
Wormer dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder
er zes eeuwen op te hebben moeten wachten.
Historici van de toekomst zullen hun vingers
aflikken bij het rijke materiaal.' In de jaren daarna
valt Nederland massaal voor Het zwijgen van Maria
Zachea. Het boek wint de ns Publieksprijs, het
Gouden Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs. In tien

jaar tijd gaan er 300 000 exemplaren over de
toonbank. Het zwijgen van Maria Zachea zette een
trend, constateert de Volkskrant: mede door het
succes van het boek is de familiegeschiedenis een
uiterst populair genre geworden.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een
heerlijk verhaal uit de wereldwijde hitserie Virgin
River! De miljoenen lezeressen van deze serie zijn
laaiend enthousiast over de setting, de personages
en de prachtige verhalen. Een must-read voor
romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie - 3
verhalen uit de serie met gratis extra verhaal! (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware
tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft
ze haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van
hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is
gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er
steeds voor haar was in die moeilijke periode,
inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar
een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar
te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan
logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat
niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd
op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het
idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net

wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen,
gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen
Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de
liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun
vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2)
MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een
wens: de man van haar dromen vinden. Die man
moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en
hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor
haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft
verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te
vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in Virgin
River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke
Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het
leger gediend. Nadat hij voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren
geleden heeft hij een paar blokhutten aan de oever
van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en
verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel
weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets
of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en
Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat
ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie
zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen
de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE

STORM In een poging om zijn verleden achter zich
te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij
het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet
lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico
van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is
niet meer de man die hij ooit was. Zijn
verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft
last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft
hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de
hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven.
Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het
er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun
toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er
een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat
zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar
dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen
genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als
Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich
ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick
helpen zich met zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS
EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het plein
in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's.
De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg
nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet
Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de
aantrekkelijke vriend van haar broers die haar

vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te
kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is...
liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de
knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden,
wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever
zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd
met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia
vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze
in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen
alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc
Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker
betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet
door haar... toch?
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils

belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een
groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor
zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met
zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen.
Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij
hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor
haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat
ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd
is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan
ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een
paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er
iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-1001 1830: koning Willem I wordt overrompeld door
een revolutie in het zuiden van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware
gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De
Nederlandse kroonprins Willem wil koning van
België worden, maar de republikeinen verhinderen
dat. De revolutionairen voeren ook onderling een
ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten

slotte geliquideerd worden door de monarchisten.
Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag
geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog
niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller
Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk
geïllustreerde boek is een must have voor iedereen
die geïnteresseerd is in onze vaderlandse
geschiedenis en politiek.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende
telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar
hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe
ze, ondanks alle chaos, een veilige en
overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren.
Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet
alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad
van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond
Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je
eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en
waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.
Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.
Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
detective van de New Yorkse politie, maar haar
verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op
zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar
de echte verrassing moet nog komen: een vrouw
met groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar
Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil
worden in een spannend maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft
alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door
de straten van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De
nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een

groep lezers welke columnist altijd moest blijven.
Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke
columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.
Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.
Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.
Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal ook niet
echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste
is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u
en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik
haar laten gaan? Op die vraag heb ik geen
antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden
als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King.
Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later kom ik
haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik
me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige
blik in haar ogen en draagt een strak jurkje,
waardoor ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze

niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik
besluit haar gedag te zeggen… en te zien wat er
gebeurt.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij
wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen.
Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij
voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen.
Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat
puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze
hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te
vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug
te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit
probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of
haar voor altijd verliezen.
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de
Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano
door het water. De man die erin zit is de voormalige
inspecteur Tom Stilton. In zijn zak zit een foto van
een onbekende man. Hij is op weg naar de
zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een

monster. Een reis om zichzelf te verzoenen met de
verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft
begaan. In Stockholm heeft Olivia Rönning heel
andere problemen. Een gezin is in hun auto
gedood, en deze gruweldaad bracht een schok
teweeg in heel Zweden. Een dader wordt
gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt
gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een
schokkend telefoontje. De zaak moet worden
heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote
fouten zijn gemaakt.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020
In de katholieke opvanghuizen van de Zusters van
de Goede Herder werden tientallen jaren lang
duizenden meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit
verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en
naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en
Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972
gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen
gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven
van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het
tweede deel door Maria Genova, bevat de
historische feiten hoe de katholieke kerk deze
kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel

slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende
verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt
wilden. Jonge meisjes werden voor het minste
geringste in een donkere cel opgesloten of moesten
hun eigen braaksel opeten. 0De meeste
Nederlanders weten nog niets over het bestaan van
de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de
slachtoffers zich om compensatie te eisen voor hun
kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een
boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Schietschijf Chris Ryan 2013-07-17 Sneller, rauwer,
grimmiger, dodelijker... Chris Ryan Extreem Een
toevallige ontmoeting met een agent van de Britse
geheime dienst MI6 leidt voor Joe Gardner tot een
gevaarlijke SCHIETSCHIJF: MISSIE in Gibraltar.
Zijn doel: het oprollen van een smokkeloperatie van
cocaïne waarbij een voormalige sas-militair en de
Britse marine betrokken zijn. Maar Gardner is niet
alleen. Een mysterieuze moordenaar, een expert in
oosterse vechttechnieken, volgt al zijn bewegingen.
Dat kan niet goed gaan. Chris Ryan Extreem is een
nieuwe e-boekserie die nog extremer is dan Chris
Ryans eerdere werk. Elk verhaal wordt verteld in 4
laag geprijsde e-boeken, gevolgd door Schietschijf,
de omnibuseditie die voorzien is van 20% extra
materiaal.
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch

op met je romans vol rare schijnproblemen trauma’s
en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is
er minder interessant dan je – burps – binnenwereld
hou toch op met ons met al die onzin te vervelen
Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is
niets minder dan de eerste musical in de
geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash
vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die in
een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre
Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders
dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding
staat vast: Carwash is een buitengewoon
meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot
meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je zult verslinden,
handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je
favoriete jeugdserie op tv keek.
De val van Amerika Michael Persson 2020-10-12
Hoe ziet de toekomst van de VS eruit? Journalist
Michael Persson reisde voor deze vraag door een
land dat vlak voor de verkiezingen met crisissen
worstelt waarin het steeds verder verstrikt raakt.
Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in
augustus 2015 naar de Verenigde Staten verhuisde,
was daar net een maand eerder Donald Trump van
een roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat

geen presidentskandidaat voor hem had durven
zeggen: Amerika, het uitverkoren land, is een
derdewereldstaat geworden. Trump beloofde het
weer groots te maken. Maar zijn presidentschap
heeft juist nog meer zwakke plekken en breuklijnen
blootgelegd. Onderwijs, gezondheidszorg,
infrastructuur, immigratie, segregatie, de enorme
ongelijkheid en de democratie zelf: op al deze
terreinen zakt het land op de internationale
ranglijsten, tot grote zorg van de meeste
Amerikanen. Maar over de oplossingen verschillen
ze enorm van mening, en de politiek is onderdeel
van het probleem. Het land lijkt steeds verder in
zichzelf verstrikt te raken. Persson reisde het land
door en ontdekte hoe Amerika zichzelf opnieuw
ontdekte. Van de nihilistische machthebbers in
Washington tot de hoogmoedige monopolisten van
Silicon Valley. Van de mijnbouwers in West Virginia
tot de boeren van Wisconsin. En van een bosbrand
in Californië tot de pandemie in Queens. Het
resultaat is een fascinerend boek over een land in
crisis, waarin de Amerikaanse Droom een illusie is
gebleken en Trump de personificatie daarvan, maar
waar ondanks alles, dankzij de veerkracht van de
individuele Amerikanen, nog steeds ruimte is voor
optimisme.
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 Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29
Joseph Ingram maakte de fout van mij te stelen —
vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan
zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee
weg kon komen. Dan heeft hij het mis. Nu zal ik iets
van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn
zus. Onderpand. Maar zelfs als Joseph het
geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik
haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te
houden. Dus ik hou haar. En ik geef haar niet op.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar
hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten
en is met haar man een bed and breakfast
begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft
ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes. Het leven lacht haar
toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet
vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan
tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge Nederlandse vrouw
en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette

dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar
nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
Radio-electronics 1954
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en
haar man hebben op het South West Coast Path de
redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar
een normaal bestaan blijkt moeilijk, maar een oude
boerderij in Cornwall wordt hun redding. Sinds
Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en
alleen met een rugzak en een tentje de bijna
duizend kilometer aflegden van het South West
Coast Path, en ze maanden lang leefden aan de
wilde en winderige kustlijn van Engeland, voelen de
kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als
hun thuis. Moth had een terminale diagnose, maar
tegen elke medische verwachting in lijkt hij in de
natuur te zijn opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en
Moth op de ruige strook tussen land en zee dat
alles mogelijk is. Als ze uiteindelijk terugkomen in
de bewoonde wereld, blijkt een dak boven je hoofd
nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal
bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooflijk
gebaar van iemand die hun verhaal heeft gelezen
alles anders maakt. De kans nieuw leven te blazen

in een prachtige, oude boerderij diep in de heuvels
van Cornwall en het door landbouw verarmde land
stukje bij beetje terug te geven aan de natuur, wordt
hun redding. Het wordt het nieuwe pad dat zij
volgen. De wilde stilte is een verhaal van hoop, en
van een levenslange liefde die sterker is dan al het
andere. Het is een even helder als fijnzinnig verhaal
over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en
de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons
allemaal. Raynor Winn (1963) debuteerde overwel
digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een
internationale bestseller. Zij woont en werkt in
Cornwall.
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een
rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de
arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is het misschien te mooi om
waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind
en wordt onder hoede genomen door haar oom en
tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze
ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te
danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe
vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord.
Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En
welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De

gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de
twintigste eeuw. 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.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-0911 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser
en zijn dochter, die al een tijd geleden hun
vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter
een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen
bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu
met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de
tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden
op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar
verknoopte levens, bijeengebracht op een

beslissend moment. Niet iedereen heeft het
overleefd. Sommigen voelden zich verloren.
Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of
ondernemer. Wanneer het water breekt is het
verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van
samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die
de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de
dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft
dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden
als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor
hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf
in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt
echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten
een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het
op een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 202011-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen,
de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor
iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen
gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar
van de NS Publieksprijs Van de boeken van
Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is
vertaald in 36 landen De tv-series van de
dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2
miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen
Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik
Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De OudMaar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en

toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets
gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar
verder is er niet veel meer om naar uit te kijken.
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo
mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger
en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het
nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een
dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat
meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders
kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij
allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet
aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het
coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er
geen Evert meer om er foute grappen over te
maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn
best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op
het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De
bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn
vader, nu in midprice Het leven en de dood van
Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in
het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet

helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn
dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST
bekeken, geen films van zijn vader opgezet of
interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het
misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin
twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn
eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven
staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te
maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn
daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn
bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor
altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie,
wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten
zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze
Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen aan
zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe
klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn
op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader
heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders
dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn
vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat
ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want
als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door
met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf
van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een
prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De

Telegraaf
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van
de Eilandliefde-serie ‘Heerlijk voor op het strand of
onder de parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende
Freriks staat op een keerpunt in haar leven: ze is
gestopt met haar opleiding en is totaal onverwacht
gedumpt door haar vriend. In een opwelling boekt
ze twee weken vakantie op een waddeneiland, om
het einde van haar relatie te verwerken en te
bedenken wat ze nou eigenlijk wil met haar leven. In
Grote Vis, de enige strandtent op het eiland, raakt
ze aan de praat met de eigenaar Axel en zijn beste
vriend Vincent. De twee zijn tegenpolen: zo vrolijk
en flirterig als surfer Vincent is, zo serieus en
ontoegankelijk is Axel. Nu ze er toch is helpt Wende
de twee her en der met een klusje, en al snel komt
ze er dagelijks, raken ze echt bevriend en lijkt haar
oude leven heel ver weg. Behalve oprechte
vriendschap voelt Wende ook iets anders voor de
stugge Axel, al wil ze daar nog niet te veel over
nadenken nu haar nieuw verworven vrijheid net een
beetje begint te wennen. Tot haar ex ineens voor
haar neus staat en alles op zijn kop zet... De pers
over de boeken van Jackie van Laren ‘Een snelle
en heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’
Hebban.nl ‘Een achtbaan van emoties, drukte,

aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een
mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de
radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland
Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een
verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn
Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden
tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens
persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt
van een onconventionele detective die zich ophoudt
in een Zweeds provinciestadje, blijkt de
hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan
van Eyck werd voor haar debuutroman ‘Mijn beeld
van jou’ geroemd als ‘de Nederlandse Jojo Moyes’.
In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die
verwachtingen opnieuw waar. Emma is 33 en voelt
dat haar leven stilstaat. Sinds het overlijden van
haar grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt ze
dat ze het verleden niet los kan laten. Gelukkig
heeft ze steun van Alice, haar beste vriendin, en
van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout
onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te

gaan wonen en Emma meevraagt, besluit ze in een
opwelling ja te zeggen. Misschien is een andere
omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in
Engeland een nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het
daar heel moeilijk mee – het voelt alsof ze Boris
verraadt. Maar net als Emma tot het besef komt dat
ze haar verleden niet haar toekomst kan laten
bepalen, gebeurt er iets waardoor ze misschien
helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers
werden ontroerd, er werden tranen weggepinkt. Wat
zijn we trots dat een Nederlandse auteur op deze
manier weet te debuteren!’ Juryrapport Hebban
Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s
licht te verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en
knap geschreven.’ NBD Biblion
Terug naar Whispering Wind Sherryl Woods 201802-13 Megan O'Rourke is hoofdredactrice van een
succesvol tijdschrift, maar wanneer ze een
telefoontje krijgt dat haar grootvader is overleden,
laat ze haar werk meteen voor wat het is en vertrekt
naar Whispering Wind, in Wyoming. Daar ontdekt
ze dat hij haar niet alleen de ranch heeft nagelaten,
maar ook de zorg voor zijn dochter - een lastpost
van acht - van wie ze nog nooit had gehoord! Er
staat haar nóg een onwelkome verrassing te
wachten: ook Jake Landers, haar oude liefde, is
teruggekeerd naar Whispering Wind. Ooit

vertrokken toen hij door haar grootvader van diefstal
werd beschuldigd, is hij inmiddels een succesvol
advocaat. En hoewel hij Megan met raad en daad
ter zijde staat, windt hij er geen doekjes om: hij wil
de ranch van haar overnemen als zij besluit naar
New York terug te keren. Nu moet Megan in zichzelf
de antwoorden zien te vinden op een aantal
belangrijke vragen. Is ze bereid de zorg voor een
kind dat ze niet kent op zich nemen? Ook als dat
betekent dat ze New York moet verlaten en haar
carrière vaarwel moet zeggen? En vooral: waar
hoort ze eigenlijk thuis? Dit verhaal is eerder
verschenen.
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze
is een expert in bruiloften... Die van anderen! Als
weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren
langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de
stralende blikken tot... de tranen van verdriet. En
het is precies dat laatste wat haar ervan weerhoudt
om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer
voor het altaar in de steek gelaten worden is meer
dan genoeg! Maar wanneer ze terugkeert naar
Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen
het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet
meer zo goed waarom ze de liefde heeft
afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de

verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon.
Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en
heeft problemen op school. Dan komt de mooie
Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets
aan haar zorgt ervoor dat hij steeds meer
vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij
ondertussen haar hart wil veroveren!
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset
Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “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 exvriend 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.
De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot
lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter
van een succesvolle Britse juwelier, hij een
charmante zakenman vol levenslust. Maar hun
allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl
Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich
terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de
Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet
Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen
oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij
zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo,
een ruige man met een bewogen verleden. En
wanneer Elliots schokkende verraad naar boven
komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige
bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd in
1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze
negen was naar Engeland, maar behield altijd een
grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de

bestsellerauteur van onder andere De vrouw van de
theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt
Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over De
vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek:
mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon
het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de
theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve
Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste
maar saaie relatie en een baan die haar geen
voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en
haar zussen nog na van de recente ontdekking dat
hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft,
nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan
verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect
Eve: ze mag op Washington Island aan de slag met
een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te
kunnen verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte
en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige
grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen

voorzien. De waarheid kan haar familie breken of
haar hart openen...
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-0614 ‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer
gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die
onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar
jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot
het moment dat een onbekende jongeman in het
dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend
door het leven zelf en probeert in het dorp de rust
terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en
echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend
kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen
onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik
was getuige’.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim
Richardson 2017-02-23 Elena heeft de Grote
Wedloop overleefd en is uit de klauwen van de
hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge
prijs voor betaald. Het Hart van Arcania, de
machtigste magische steen in het land is nu in
handen van de slechte priesters. Maar wat nog
erger is; Jon is gevangen genomen.
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26
Kinderboeken over heksen: wat is daar nou niet
leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de

grappige serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor
lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de
heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een
spannend huis met krakende trappen en piepende
deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat
is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks
maar ook nog eens knettergek. In De tovertest
krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater van
de commissie van heksen en tovenaars staat op de
stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens flink
aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord
dat er nog wel eens iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende ochtend begint een
heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel:
als de opdrachten mislukken, mogen de heksen niet
langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het
Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim
af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te
vertrouwen? Femke Dekker & Marieke Nelissen
Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als
geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden
hebben al vele educatieve kinderboeken op hun
naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun
eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke
humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie

van het lezen ontdekken.
Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn
liefde voor Mason was oneindig. We waren twee
delen van een geheel dat verbonden hoorde te zijn.
En een verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke
dag was beter dan die ervoor en ik dacht niet dat
we nog gelukkiger konden worden. Verblind door
mijn liefde voor Mason, negeerde ik de scheuren
die ons geluk begon te overschaduwen. Al had het
de impact van de diepere reden niet kunnen
verzachten. De kloof die daardoor tussen mij en
Mason ontstond was nog nooit zo groot geweest.
We werden beiden gedwongen alles te geven om te
redden wat reddeloos leek te zijn. Toch vonden we
licht in de duisternis en bleek onze diepgewortelde
liefde groot genoeg te zijn om het dieptepunt te
overstijgen. We waren er sterker uitgekomen en
niets leek ons nog te kunnen deren. Niet wetende
hoe fout ik het had gehad met die gedachte, kwam
op het meest onverwachte moment onze grootse
beproeving. Een beproeving dat ons einde kon
betekenen.
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