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kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar
door wraak...
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...
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.
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.
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 Dallas-serie 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-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
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.
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?
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen
in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te

Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's
Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is
vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar
favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs,
dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om
te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als
legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het
werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de
mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is
eerder verschenen en ook los te lezen.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer
samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet
voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen
enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan
gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar
eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede
deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN
Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
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?
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook.
Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het
krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze kan wel
proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets
zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld
aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is
het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
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.
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
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets
gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om
gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en toe.
Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de
man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot
haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke
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lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De
perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud
en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages
worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de morgen
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de
laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot
nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor Malkov.
Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de
maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair.
Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal
Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste
missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op
vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,
James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed thriller.'
Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld
Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg
van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van
vuur De ring van wind De ring van de hemel
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
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair
Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met
de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van
zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel.
Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te
vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
De 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 VRTjournalist 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?
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen
die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de
helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden
door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De
meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een
verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal
moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn.
Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn.
De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger
leven kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
voorbeelden uit de praktijk.
Het einde der tijden Froideval 2012
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar 2021-04-20 Japan streeft naar een
nieuw tijdperk, maar worstelt met het verleden. Japan-kenner Freek Vossenaar
beschrijft het conflict van dit gesloten land tussen traditionele isolatie en
moderne openheid. 'Een nieuw Japans tijdperk' is aangebroken, verklaarde de
Japanse premier Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat de tijden in zijn land serieus waren
veranderd, had hij zich verkleed als Super Mario, de wereldbekende Nintendofiguur. Door de pandemie wijzigden de plannen. Nu gaan de Spelen wel door, maar
zonder buitenlands publiek dat het nieuwe Japan kan bewonderen. Hoe groot is de
teleurstelling? En is er werkelijk een zelfbewust en trots Japan opgestaan dat de
buitenwereld omarmt? Japankenner Freek Vossenaar ging op onderzoek uit. Van de
vrouwelijke sushichefs en de manga helden tot de sumoworstelaars en de
huwelijksmakelaars tot de campagne om de Olympische Spelen binnen te halen: hij
zag veel obstakels en onzekerheid om de toekomst zorgeloos te kunnen omarmen. De
gevierde harmonie en de bewonderde tradities, ooit bindende krachten, zetten nu
een rem op de ontwikkelingen. Moeizame relaties met de buurlanden, vergrijzing, de
omgang met rampen als in Fukushima, de ondergeschikte positie van de vrouw,
uitdijende steden in een land dat krimpt - in zijn fascinerende verhaal laat
Vossenaar zien dat het Japanse verleden zich niet snel laat verjagen.
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse
Herdershond aan het uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de riem uit
mijn hand trok. Hij sprintte over het pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam
waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde, Ryker. We flirtten
met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem thuis uitnodigde.
Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar hij vroeg
me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door
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met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik nooit
had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde ik
ervoor dat ik geen date had. Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley
is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel
verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven
te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta
blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta
haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt
Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende
verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen
en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is
het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart
volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde
van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer
de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer
dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een
trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het
heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven
dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces
tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van
schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot
elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met
haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even
naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen.
En dan kan ik verder met mijn leven.'
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
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.
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.
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?
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
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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!
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles
brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een
ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag
dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden
die me had verkocht.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 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 Oud-Maar-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.
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.
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
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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.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna
zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man
van Italië neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door zijn
beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest
paranoïde man van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou
kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor
zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet
over de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn
gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
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
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
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...
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