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Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01
Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere,
briljant rechtenstudent van arme komaf, al
geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij
afstudeert, biedt het prestigieuze
advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem
niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan,
maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook
nog eens met extraatjes zoals een vorstelijk
salaris, een prachtig huis met een zeer lage
hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat het
kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin
te maken. Er moet natuurlijk wel wat tegenover
staan: absolute loyaliteit, een negentigurige
werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na
verloop van tijd begint de dodelijke vermoeide
Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het
strakke keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er
schuil achter de respectabele façade van het
kantoor en wat speelt zich af op de
ontoegankelijke bovenste verdieping?
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
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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.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en
Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt
het ze om hun Italiaanse droom waar te maken?
“Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop
koﬃe betaalt. Het pittoreske bergstadje
Montenello verkoopt enkele historische huizen
voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis
binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een
belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini,
de burgemeester van het Italiaanse dorpje
Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde
dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn
bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de
pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om
na haar scheiding een eigen leven op te bouwen.
Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise,
die al jaren probeert samen met haar vriend een
huis te kopen maar die in Londen geen schijn van
kans maakt op een betaalbare woning. Van
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anderen die een afgelegen paradijsje zoeken,
een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of
een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is
aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze
reacties die mensen te vinden die passen bij hun
droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te
maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke
romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar
Italiaanse zomers en geniet!
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’
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
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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
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25
Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een
paar, en samen kiezen ze voor euthanasie. Een
beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt
elk op een andere manier onthalen. Er wordt
afscheid genomen. Geheimen komen aan de
oppervlakte, andere gaan mee in het graf. Eén
hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee
zeer persoonlijke perspectieven. Bij dit
omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men
eerst leest, dat van Rita of dat van Georges.
Brandoﬀer M.W. Craven 2021-06-15 Met
Brandoﬀer, de bloedspannende prequel op
Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold
Dagger Award gewonnen. Een seriemoordenaar
verbrandt mensen levend. Zijn volgende doelwit:
Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt
een moeilijke zaak toegewezen in M.W. Cravens
Brandoﬀer – de zenuwslopende prequel op
Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt
een seriemoordenaar mensen levend te
verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij
laat geen sporen na en de politie heeft geen
enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de
verkoolde overblijfselen van het derde slachtoﬀer
een naam staat gekerfd: Washington Poe. Tegen
wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective,
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gekoppeld aan een briljante maar sociaal
onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen
ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s
ogen bestemd is. Naarmate het aantal
slachtoﬀers toeneemt, leert Poe dat er ergere
dingen zijn dan levend verbrand worden... ‘Het
Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry
Bosch.’ Matt Hilton
De vijfde brief Nicola Moriarty 2017-09-26 Nicola
Moriarty schreef de feelgoodroman ‘De vijfde
brief’(The Fifth Letter) Moriarty komt uit een
schrijversfamilie; ook haar zussen Liane Moriarty
en Jaclyn Moriarty staan regelmatig in de
bestsellerlijsten. Al op de middelbare school
waren Joni, Deb, Eden en Trina de beste
vriendinnen. Ze deelden altijd alles – roddels,
verliefdheden, geheimen. Maar sindsdien zijn hun
levens elk een eigen richting op gegaan, en zelfs
hun jaarlijkse weekje weg met z’n vieren voelt
steeds meer als een verplichting. Dit jaar heeft
Joni een plan: eindelijk weer eens écht naar
elkaar luisteren. Elk van hen schrijft een brief,
met daarin een geheim dat ze nog nooit met
elkaar gedeeld hebben. De uitkomst maakt
pijnlijk duidelijk dat ze elkaar lang niet zo goed
kenden als ze dachten. Dan ontdekt Joni een
vijfde brief, een brief waarin een van hen vertelt
hoezeer ze een van haar vriendinnen háát om
iets wat jaren geleden is gebeurd, en hoe vaak ze
op het punt heeft gestaan haar iets aan te doen.
Wie van hen heeft dit geschreven? En wie kan
Joni nog vertrouwen? voor de fans van Jojo Moyes
en Liane Moriarty ‘Wie is de schrijver van de
vijfde brief? Deze roman laat treﬀend zien hoe
onbetrouwbaar zulke lange vriendschappen soms
kunnen zijn.’ Publishers Weekly
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 oudlexmark-z22-manual
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president wordt nooit meer een gewone burger.
En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining en alle connecties die hij als president
heeft opgedaan in om haar te redden. Want het
is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het
Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Wie gelooft die renners nog? Hans Vandeweghe
2013-04-24 Michael Boogerd, Lance Armstrong,
Stefan Matschiner, Thomas Dekker, Eufemiano
Fuentes, Michael Rasmussen. Dit zijn slechts een
paar van de namen die de afgelopen periode
veelvuldig in het nieuws zijn gekomen in verband
met doping binnen het wielrennen. Is het
topwielrennen meer dan ooit aan bezinning toe.
Slikt het publiek dit nog en hoe moeten we alles
duiden? Hoeveel vertrouwen moeten we nog
hebben in de zuiverheid van de wielersport?
Gebruiken ze allemaal? Moeten we voortaan
vraagtekens zetten bij elke uitzonderlijke
prestatie uit heden én verleden? Kàn dat,
topwielrennen zonder doping? Krijgen we doping
sowieso ooit uitgeroeid? Ex-topjournalist Hans
Vandeweghe schetst de dopingproblematiek
scherp, kritisch en verhelderend. Niemand kan
dat beter. Een boek dat pijn doet. 'Ik ga in dit
boek het onverdedigbare niet proberen te
verdedigen. Evenmin ga ik het wielrennen
sparen, want het wielrennen heeft zichzelf ook
niet gespaard.'
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.
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Rose Cottage Sherryl Woods 2013-09-24 Rose
Cottage Vier zussen, een verwaarloosde cottage
en een vleugje magie... (1) ROZEN IN BLOEI Melanie kan wel door de grond zakken, zo gênant
vindt ze het dat haar vriendje, Jeremy, al die
maanden een vrouw en twee kinderen voor haar
verborgen heeft weten te houden. Voor haar
voorlopig even geen mannen meer! Het advies
opvolgend van haar drie zussen, verlaat ze
Boston om een tijdje bij te komen in de cottage
van haar overleden oma. (2) ONDER DE
APPELBLOESEM - Bijna had Maggie weer de fout
gemaakt hartstocht te verwarren met duurzame
liefde. Oké, het was nóg verstandiger geweest
als ze hoe dan ook niet met fotograaf Rick het
bed in was gedoken, maar ze is al heel erg trots
op zichzelf dat ze nu afstand heeft genomen,
voordat ze weer hopeloos verliefd zou worden op
de zoveelste foute man. (3) BIJ TOVERSLAG
VERLIEFD - Laat Melanie en Maggie maar kletsen.
Het is al heel wat dat zij, succesvol advocate en
workaholic Ashley DAngelo, erin heeft
toegestemd een aantal weken door te brengen in
Rose Cottage; dan hoeven haar vervelende
zussen vervolgens echt geen ﬂauwe toespelingen
te gaan maken over Josh en haar. (4) DROMEN
VAN THUIS - Nee hoor, geen sprake van. Haar
zussen kunnen hoog of laag springen, maar Jo
D'Angelo is met geen tien paarden naar Rose
Cottage te krijgen. Het mag dan een winters
sprookje zijn met een dikke laag sneeuw, Jo heeft
alleen maar nare herinneringen aan die plek.
PC World 2006
Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het
spannende vervolg op de bestseller Tijden van
vuur Augustus 1572. Minou Joubert en haar
familie zijn in Parijs voor een koninklijke bruiloft.
Het huwelijk tussen Margaretha, de zuster van de
katholieke koning Karel IX, en de protestantse
hugenoot Hendrik van Navarra is bedoeld om
vrede te brengen in Frankrijk na een decennium
van religieuze oorlogen. De hele stad loopt uit,
en van heinde en verre zijn mensen gekomen om
het feest mee te vieren. Maar ook Vidal, een
oude vijand van Minou, is naar de hoofdstad
getrokken. En wat een week vol feestelijkheden
had moeten worden mondt binnen enkele dagen
uit tot een grote moordpartij, waarna de straat
bezaaid is met duizenden doden. Minous familie
slaat op de vlucht, en moet zich noodgedwongen
verspreiden over de vier windstreken. Een
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aangrijpende, adembenemende roman over
wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal
neemt ons mee naar Parijs, Chartres en naar de
Stad van tranen zelf: Amsterdam. De pers over
Tijden van vuur ‘Een heerlijke historische roman,
die niet alleen inzicht geeft in de Franse
geschiedenis, maar je ook meesleept in een
spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit
naar de volgende delen.’ Nederlands Dagblad
‘Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen
vertelstijl. Mooi uitgetekende plot, en met de
opbouw van de spanning zit het eveneens goed.
Een solide mix van geschiedenis, ﬁctie en liefde.’
Hebban.nl ‘Een spannend verhaal vol mysteries
en geheimen, liefde en verraad, oorlog en
avontuur, samenzweringen en verbroken
beloftes.’ Algemeen Dagblad
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20
Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van
de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor
hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een
groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar
leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie
de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch
niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen
en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist
is opgegeven. Intussen wordt in een
containerpark in Leuven een afschuwelijk
verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar
toegetakeld dat het eerst niet geïdentiﬁceerd kan
worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is
gebeurd, blijkt dat het slachtoﬀer de reputatie
had een onverbeterlijke vrouwenversierder te
zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij
ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij
ontdekt welke reden er achter de gruwelijke
verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend
dat niemand hem eerst wil geloven.
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.
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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.
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek)
Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens
uitdagend boek over de toekomst van onze
digitale wereldPeter Hinssen is een van de
internetpioniers in België en Europa. Hij is een
veelgevraagde keynotespreker over de hele
wereld en zal in de tweede helft van 2010
speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische
voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek
vertrekt van de stelling dat wij slechts
halverwege de digitale revolutie staan. We gaan
nu over naar het diepe deel van het zwembad.
Het volgende stuk zullen we echt moeten
zwemmen. Het gebruik van technologie is
immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het
nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen
onderscheiden door de intelligente manier
waarop we met technologie omgaan. Over die
attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald
Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke
en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04
Veel mensen hebben de wens om een boek te
schrijven, maar worden geconfronteerd met
kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een
plot, hoe schep je sfeer, hoe bouw je spanning
op, wat kun je over stijl zeggen, wat is
perspectief en hoe creëer je geloofwaardige
personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever
en hoe onderhandel je over een contract? Literair
agenten Paul Sebes en Willem Bisseling, bekend
van tv, geven in Alweer een bestseller het
antwoord op al deze (en nog veel meer) vragen,
en larderen hun tips met spannende
belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het
boekenvak. Alweer een bestseller is een must
read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).
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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.
Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15
Lees en luister naar de verhalen van Dikkie Dik
op je iPhone of iPad. De leukste avonturen van de
ondeugende rode kater, bekend uit Sesamstraat,
worden gepresenteerd in bundels van vier
verhalen. Alle avonturen worden voorgelezen
door de auteur Jet Boeke. In deze bundel lees je
de volgende verhalen: 1. De speelgoedbeer 2.
Drie vrienden 3. Eendjes 4. Goudvissen In de
iBookstore zijn in totaal 6 Dikkie Dik
verschillende bundels verkrijgbaar: Oranje, Rood,
Blauw, Grijs, Geel en Groen. Zo hoef je je nooit te
vervelen met Dikkie Dik!
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?
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn
2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen
als redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra
Books, en mijn cliënt is de beruchte
scienceﬁction schrijver Derek Hamilton. Hij is
naar mijn mening de beste schrijver van mijn
generatie. Maar het is niet allemaal zo geweldig
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als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo
ver dat hij reageert op mijn e-mails, sms'jes of
telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de
telefoon krijg, gedraagt hij zich als een eikel en
hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ...
maar hij maakt mijn leven tot een ware hel. Als ik
hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij
zijn manuscript nog niet heeft ingeleverd omdat
hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als
ruimtevaartingenieur. Deze man heeft een eigen
bedrijf dat raketten en andere innovaties bouwt.
Hij is ook hoogleraar techniek aan de NYU.
Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn volgende
boek te schrijven ... met zo'n werkschema. Maar
ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek
schrijft, omdat ik anders mijn baan zal verliezen.
Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik dat het
best aanpak ...
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...
Hacking Jon Mark Erickson 2004
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik
ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik
heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik
heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met
volle teugen te genieten van het leven. Mijn
vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane
en het wijnbedrijf van mijn familie zou
overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik
weet dat er van me wordt verwacht dat ik uit de
buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn
vader beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod dat
ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd
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miljoen dollar om zijn dochter te kopen van de
Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en
haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat
het allemaal gespeeld is. Ze werd expres
gevangen genomen om de wreedste man die ze
ooit had gekend te ontvluchten. En nu moet ik
beslissen of ik haar terug ga geven.
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens
2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe baan:
privésecretaresse van de adembenemend
knappe Rigo Ruggiero. En dan mag ze hem ook
nog helpen bij de renovatie van zijn palazzo! In
Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft
voor haar dan voor de opknapbeurt van zijn
landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar
baas zeer opwindend, maar als het intiemer
dreigt te worden houdt ze hem toch liever op een
afstand. Ze vreest namelijk dat hij haar zal
afwijzen als hij ontdekt wat ze zo angstvallig voor
hem verborgen probeert te houden..
Kus me Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 17
- Kus me Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats,
maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Eigenlijk deed Phoebe Kitzke niet meer
aan gunsten - niet sinds ze dankzij haar goede
bedoelingen haar baan in LA kwijtraakte - maar
ze kan haar beste vriendin, Maya, toch moeilijk
iets weigeren. Dus reist ze naar Fool's Gold om
op Maya’s familieranch te gaan helpen. Eenmaal
daar wordt ze niet bepaald gastvrij ontvangen
door cowboy Zane Nicholson. Phoebe snapt er
niets van; wat is zijn probleem? Behalve dan dat
hij onmogelijk sexy is... Zane is nog steeds
chagrijnig, omdat zijn broertje achter zijn rug om
kaartjes heeft verkocht voor het veedrijven op
zijn ranch. Als hij ergens niet op zit te wachten, is
dat zijn terrein wordt overspoeld door toeristen.
En dan heeft zijn stiefzus, Maya, ook nog een of
ander stadsmeisje geregeld om hem te helpen!
Al weet de lieve en sprankelende Phoebe al snel
een gevoelige snaar bij hem te raken... Deel 17
van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als
verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in
1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al
snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten
wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden
om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote
liefde, een verzetsstrijder, en een geheim
netwerk van vrouwen en moeders weet Irena
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Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend
kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen
worden verstopt in grafkisten en via geheime
routes door het riool weet Irena met gevaar voor
eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind
dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de
naam en ware identiteit op, zodat hun families ze
zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24
Constantine Karantinos, miljardair met het
uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend
dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten
werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem
op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed
heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd
wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een
foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op
zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er
opeens allerlei opwindende herinneringen
bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem
meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan
die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich
elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
BTS Kleurboek Voor Armys Kleurplaten Academie
2019-10-27 De beste cadeau-ideeën van
Amazonië voor al seizoen Gebruik:
Activiteitenboek Voor ontspanning en geduld
Verbeteren van de hand- en oogcoördinatie
Bevordert creativiteit en verbeelding Voor
meditatie Verminderen van stress en
angstniveaus Negatieve gedachten verdrijven
Hobby kan overal worden gedaan Verbeteren van
de motorische vaardigheden en visie Verbeteren
van de slaap en focus Je geest trainen
Zelfexpressie Volwassen kleurenboek Kleurplaten
Kleurplaten werkblad Kwaliteit kleurboeken voor
volwassenen Hand- en oogcoördinatie
Verbeteren van het handschrift Verbetert de
focus Verbetert de kennis Verbetert het
vertrouwen Stimuleert de creativiteit
Zelfexpressie Kleurherkenning Therapeutisch
BABADADA, Nederlands met lidwoorden Punjabi (in gurmukhi script), het
beeldwoordenboek - visual dictionary (in
gurmukhi script) Babadada Gmbh 2019-10-19
BABADADA dictionaries are visual language
education: Simple learning takes center stage. In
a BABADADA dictionary images and language
merge into a unit that is easy to learn and
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remember. The goal is to learn the basics of a
language much faster and with more fun than
possible with a complicated text dictionary. This
book is based on the very successful online
picture dictionary BABADADA.COM, which oﬀers
easy language entry for countless language
combinations - Used by thousands of people and
approved by well-known institutions. The
languages used in this book are also called as
follows: Niederländisch, néerlandais, holandés,
olandese, holandês, holenderski and Panyabí,
Punjabi, Pandschabi
BBQ & Outdoor Peter De Clercq 2021-06-08
BBQ'en is hot. Deze barbecue-bijbel is dan ook
een must-have voor iedereen die houdt van
grillen, roosteren en roken. Haal het beste uit
jouw barbecue met vuurmeester Peter De Clercq.
Laat je inwijden in de kunst van de barbecue en
(her)ontdek in meer dan honderd ﬁreproof
recepten zijn allerbeste klassiekers en nieuwste
smaakcombinaties.
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02
In plaats van me terug te geven aan Lucian om
zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te
houden. Hij belooft voor me te vechten totdat ik
vrij ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is
de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger.
Dit is mijn thuis geworden. Ik voel me thuis bij
deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil
vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als
haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar
haar laatste woonplaats: een eiland voor de
Franse kust. De internationale doorbraak van
bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat
de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar
hele leven heeft gewoond: een eiland voor de
Franse kust. Sandrine reist af naar het koude,
grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946
komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al
snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al
die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt
ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien
Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw
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op het strand is aangetroﬀen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan. De
vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet
ver van de Franse kust. Het probleem? Niemand
heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers
‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust!
Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met
lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ *****
Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel;
een ongelooﬂijk goede psychologische thriller die
je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’
***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie
thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists
en het einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky
2018-06-28
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.'
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10
Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles
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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.
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?
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