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moeiteloos vast.’ The Guardian ‘Karin Fossum is een exponent van Scandinavische
topkwaliteit.’ de Volkskrant
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomenserie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie
begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde.
Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze
heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft
het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een
knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is
wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies
vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het
probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en
zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier
nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar
gelijke gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je
weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D. Gabaldon 2008-10
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een
prinses. Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar zeker te
wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht nog niet, en jock
Hunter lijkt interesse in haar te hebben. Toch wil Sam liever doorgronden waarom
Scott, de cowboy en klusjesman die haar moeder voor de verbouwing heeft ingehuurd,
haar zo aantrekt en dan weer afstoot. Het grootste raadsel van Robstown is wat hij
in zijn smeulende, bruine ogen verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott
voor haar in de bres als de zaken anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er
echt geen houden meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt.
Maar dat lost het probleem dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij
uiteindelijk zijn hart bij haar uitstort, is de waarheid schokkender dan ze ooit
had kunnen vermoeden. Soms is het leven nog oneerlijker dan je dacht.
Gids voor spiritueel ontwaken Mary Mueller Shutan 2020-02-25 Een diepgaande gids
vol inzichten en oefeningen als waardevolle steun op het pad van spiritueel
ontwaken Mary Mueller Shutan schreef met haar Gids voor spiritueel ontwaken een
onmisbaar boek voor iedereen die zich op dit pad van ontwaken bevindt. Voor veel
mensen is de onrustige tijd waarin we leven een wake-up call, een roep om het
anders te gaan doen en van de gebaande paden af te wijken. Wanneer je begint met
ontwaken komen je onverwerkte emoties en ervaringen vanaf je geboorte tot waar je
in het huidige moment bent naar boven. Dankzij het ontwakingsproces kun je
eindelijk het pad van verlichting en vrijheid bewandelen. Gids voor spiritueel
ontwaken beschrijft o.a. de twaalf lagen die je ontwaakte staat bedekken. Elke
laag bevat verschillende emoties, pijn, verwondingen en patronen. Denk
bijvoorbeeld aan pijnlijke ervaringen die je destijds niet kon verwerken omdat ze
te overweldigend waren of emoties die je niet kon doorvoelen omdat ze te heftig en
beangstigend waren. Met de hulpmiddelen en inzichten die in dit boek staan kun je
deze lagen één voor één opruimen. Deze diepgaande gids vol inzichten en oefeningen
biedt waardevolle steun om je pad van ontwaken te blijven volgen. In dit boek vind
je: • een gedetailleerde omschrijving van de verschillende manieren waarop je
spiritueel kunt ontwaken; • een heldere uitleg van het proces van ontwaken en de
meest voorkomende ervaringen; • de verschillende staten die je tijdens en na het
ontwaken kunt ervaren • praktische tips en oefeningen om tijdens je
ontwakingsproces gewoon deel uit te blijven maken van de maatschappij.
Fulltime avonturier Tamar Valkenier 2021-04-15 Een vrij en avontuurlijk leven, dat
wilde Tamar Valkenier. In ‘Fulltime avonturier’ lees je hoe ze vol overtuiging
haar veilige bestaan achterliet en op weg ging. Op haar achtentwintigste besloot
sterrenchef en recherchepsycholoog Tamar Valkenier afstand te doen van al haar
bezittingen en haar veilige leven. Ze koos voor het avontuur. Twee jaar lang
fietste ze de wereld rond. Eerst in het 'veilige' Europa en daarna almaar verder.
Ze reisde vier maanden door Mongolië met haar paard, kameel en hond en liep 600
kilometer door Jordanië. Met Miriam Lancewood, bekend van Mijn leven in de
wildernis, doorkruiste Tamar het hooggebergte van Nieuw-Zeeland, terwijl ze
leefden als jagers-verzamelaars. Ze werden daar opgezocht door Floortje Dessing
voor haar tv-programma Floortje naar het einde van de wereld. Tamar Valkenier
blijft op zoek naar nieuwe avonturen. In 'Fulltime avonturier' doet ze verslag van
haar vrije leven.
De terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke Sellnick.) 2021
Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje
dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag spatten?
Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken aan elkaar met gouden lijm
volgens de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren maken de vaas juist uniek, net
als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe van
kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken
schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid
van het onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de hand
van tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als
praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan? Hoe kan
je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met
een gouden randje!
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je
niet aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het maar! Als
Harper Devlin door haar man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven,
vertrekt ze vlak voor de feestdagen met haar twee dochters naar haar zus in Silver
Springs. Misschien dat ze bij haar familie rustig kan herstellen van haar gebroken
hart. Ze vindt echter troost in een heel onverwachte hoek, namelijk bij de knappe
én beruchte Tobias Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt
hij een verdriet bij haar dat hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft
uitgezeten voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij
helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de mooie Harper zich ook met hem
verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar te kussen niet meer
weerstaan. Ze zou echter nooit deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is totaal
ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen

Het DNA van Vlaanderen Ivan De Vadder 2020-05-12 Bij de Vlaamse verkiezingen van
1999 haalden de drie traditionele partijen in Vlaanderen (christendemocraten,
socialisten en liberalen) nog 59%. Twintig jaar later, in 2019, zijn ze samen nog
goed voor nauwelijks 38,6% van de kiezers. Er is al heel wat geschreven over de
mogelijke oorzaken van die neergang, maar misschien is het gewoon eens tijd om te
onderzoeken wat de Vlaming wil. De VRT heeft de afgelopen jaren, in samenwerking
met het onderzoeksbureau Why5Research van Jan Callebaut, een grootschalig
onderzoek laten verrichten. Dat toont hoe Vlaanderen veranderd is op tien jaar
tijd, en hoe het DNA van de Vlaming gedurende die periode is geëvolueerd. 'Waar
ligt de Vlaming wakker van? Welke instellingen vertrouwt hij? Wat zijn de
prioriteiten waarop de politici zich moeten concentreren?' Dat zijn de vragen die
de ondervraagde Vlaming voorgeschoteld kreeg. Ook moest hij telkens een lijst van
'waarden', 'overtuigingen' en 'persoonlijkheidskenmerken' rangschikken. Blijkt dat
de traditionele partijen het moeilijker hebben - in tegenstelling tot Groen, N-VA
en Vlaams Belang - om aansluiting te vinden bij de zes verschillende ideaalbeelden
van de Vlamingen. Misschien moeten CD&V, Open Vld en sp.a eens luisteren naar wat
de Vlamingen écht willen? 'Meningen over de politieke toestand zijn er genoeg,
kennis over wat er feitelijk aan de hand is veel minder. Op basis van een
fijnmazige data-analyse houden Jan Callebaut en Ivan De Vadder ons een spiegel
voor: dit zijn we, zo stemmen we en dat doen we daarom. Verhelderend en
ontluisterend ...' - CAROLINE PAUWELS, RECTOR VUB 'De boeiende data en wijze
inzichten die Ivan De Vadder en Jan Callebaut in dit boek samenbrengen, zijn zeer
waardevol voor al wie met politiek bezig is. Duizend keer relevanter dan de
wisselende pikorde in peilingen. Veel partijen zoeken zichzelf en heropstanding,
met dit boek kunnen ze gefundeerde en verstandige keuzes maken.' - CARL DEVOS,
UGENT Ivan De Vadder (1964) is politiek journalist (VRT), kent als geen ander het
reilen en zeilen van de Belgische politiek en presenteert De Afspraak op vrijdag.
Jan Callebaut (1955) richtte als specialist marktonderzoek Censydiam (Center for
Systematic Diagnostics in Marketing) op. Vandaag is hij actief in
Callebautcollective.com, een jong marketing ecosysteem.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke
band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de
weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te
leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er
maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De
boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen
schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark.
Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons in te
staan, iets waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal kapot. Maar
ergens geloofde ik dat Deacon en ik het zouden redden, dat ik het gezin zou kunnen
hebben waarvan ik altijd al had gedroomd ... zolang ik daar maar in bleef geloven.
Geliefde Penelope Sky 2020-10-15 Ik ben het enige kwijtgeraakt dat ooit iets voor
me heeft betekend. Mijn vrouw. En dat is mijn eigen schuld. Ik zou mijn leven,
mijn trots, alles willen geven voor de vrouw van wie ik hou. Of ze nou van mij
houdt of niet.
Geboren uit liefde / Tien kleine teentjes Barbara McMahon 2021-06-15 Geboren uit
liefde Dit had ze nooit achter hem gezocht… Lianne O'Mallory wil dolgraag een
baby, maar dan moet ze wel opschieten. Dus heeft het vinden van een geschikte
vader de allerhoogste prioriteit! Ze maakt een lijstje waarop alle kwaliteiten
staan waaraan de man in kwestie moet voldoen, maar dat eindigt na een paar
mislukte dates in de prullenbak. Waar haar baas, sexy playboy Tray Elliot, het
vindt. Hij besluit haar een onweerstaanbaar aanbod te doen… Tien kleine teentjes
Twee weten meer dan één… toch? Wanneer Annalise ontdekt dat ze zwanger is, is ze
dolblij. Dat ze totaal geen verstand heeft van baby’s, baart haar geen zorgen: met
Dominic, haar echtgenoot, naast zich, kan ze alles aan. Dat hebben ze in het
verleden al meer dan eens bewezen. Maar dan merkt ze dat Dominic zo zijn twijfels
heeft. Hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij een supervader zal zijn? Deze
verhalen zijn eerder verschenen.
Vastberaden Nora Roberts 2013-02-13 De elfjarige Cooper Sullivan vindt het maar
niks dat hij de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet doorbrengen. Dat
verandert als hij hun buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die niet meisjesachtig is
met haar honkbalobsessie. En dat paardrijden blijkt ook wel mee te vallen. Na deze
eerste zomer komt hij elk jaar terug en de vriendschap tussen Cooper en Lil groeit
uit tot een overweldigende liefde. Lil heeft een heel duidelijk beeld van wat ze
met haar leven wil: bioloog worden en dieren beschermen. Cooper heeft moeite met
het keurslijf waarin hij door zijn ouders is gepropt, wordt detective in New York
en blijft weg uit de bergen waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar
later keert hij terug om voor zijn grootouders te zorgen. Als een wandelaarster
dood wordt aangetroffen, moeten Cooper en Lil samenwerken om achter de identiteit
van de moordenaar te komen. Kunnen ze dit doen zonder de net geheelde wonden open
te trekken?
Tien kleine teentjes Barbara McMahon 2021-06-15 Twee weten meer dan één… toch?
Wanneer Annalise ontdekt dat ze zwanger is, is ze dolblij. Dat ze totaal geen
verstand heeft van baby’s, baart haar geen zorgen: met Dominic, haar echtgenoot,
naast zich, kan ze alles aan. Dat hebben ze in het verleden al meer dan eens
bewezen. Maar dan merkt ze dat Dominic zo zijn twijfels heeft. Hoe kan ze hem
ervan overtuigen dat hij een supervader zal zijn? Dit verhaal is eerder
verschenen.
Zwanenzang Karin Fossum 2021-05-18 Psychologische en razend spannende thriller van
de koningin van de Scandinavische crime Een alleenstaande moeder vindt een
verontrustende tekening in de slaapkamer van haar zoon. Een jonge man en een
tiener ontmoeten elkaar toevallig in het bos van de Svartlandsskog. De volgende
dag wordt de zestienjarige Gritt Zeeland dood aangetroffen in hetzelfde bos. Wat
hebben deze drie ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen met elkaar te maken? Als
hoofdinspecteur Konrad Sejer de zaak krijgt toegewezen, heeft hij in eerste
instantie alleen maar meer vragen, en geen enkel antwoord. Gritt Zeeland was een
beeldschoon maar heel teruggetrokken meisje, dat niet veel vrienden had. Toch
waren heel veel mensen wel degelijk in haar geïnteresseerd, jong én oud. Dan komen
er bij het onderzoek een paar ontluisterende waarheden boven water. In de pers
‘Politieroman van een ongekend hoog niveau.’ Vrij Nederland ‘Fossum weet de lezer
met vaste hand haar wereld binnen te voeren en houdt de onderhuidse spanning
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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’.
Onverwacht prinses / Een koninklijke baby Leanne Banks 2021-06-15 Onverwacht
prinses Van kindermeisje naar... prinses! Zij, de onwettige dochter van een prins?
Kindermeisje Coco gelooft haar oren niet! En ook haar ogen niet wanneer zich
opeens allemaal mannen voor haar deur verdringen die met haar uit willen. Het
wordt zelfs zo erg, dat ze het aanbod van haar aantrekkelijke baas, Benjamin,
aangrijpt: om de golddiggers af te schrikken zal hij doen of hij met haar verloofd
is. Natuurlijk alleen omdat ze belangrijk is voor zijn dochtertje. Of speelt er
meer? Een koninklijke baby Samen onder de hete zon... Sophie is verrast als haar
werkgever vraagt of ze naar Chantaine wil komen om zijn pas gevonden koninklijke
familie te ontmoeten. Ze is echter ook een beetje benauwd. Tot nu toe heeft ze
haar gevoelens voor de knappe Max verborgen kunnen houden, maar of dat op zo’n
romantisch eiland ook lukt... Al snel blijken haar zorgen terecht, want hij
gedraagt zich lang niet zo zakelijk als daarvoor... Deze verhalen zijn eerder
verschenen.
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de
beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je
vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een
reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op
het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles)
AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1
en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te
doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen
voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI, met
zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar
wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar
niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een
weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar
kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar
naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben.
Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor
Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke
realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller
en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een
paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij
kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie
dat zich afspeelt op het drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks,
een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de
Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
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
Bouquet e-bundel Jennie Lucas 2012-08-14 Kiest u voor gemak? Met deze bundel heeft
u in één keer alle acht Bouquet-romans (nummers 3328 t/m 3335) van de maand in
handen. Zo kunt u lekker doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete
reeks! (1) SICILIAANSE PASSIE van JANE PORTER (2) CHAMPAGNE EN DIAMANTEN van
SHARON KENDRICK (3) ONGEKENDE HOOGTEN van KATE WALKER (4) ONVERMOEDE HARTSTOCHT
van HELEN BIANCHIN (5) KOSTBAAR GEHEIM van JENNIE LUCAS (6) DONKER EN VERLEIDELIJK
van CAROLE MORTIMER (7) ONTMASKERD VERLANGEN van SANDRA MARTON en (8) VURIGE WENS
van ANNE McALLISTER.
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 aspirantlid 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’
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een
gevangene die dorst naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik
zal het de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen
haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist;
het internet is mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem
nodig; een zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires,
Victoria Quinn, Aurora Rose Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope
Sky, Claire Contreras, Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly
Collins, Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan,
Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose,
Nora Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston,
Vanessa Vale, Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery
Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
Lichtwerker relaties Sahvanna Arienta 2020-11-24 Lichtwerker relaties van
Sahvannah Arienta is voor iedereen die zichzelf als lichtwerker beschouwt een
belangrijk boek. Als lichtwerker mag je ook ontvangen, je hoeft niet alleen maar
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te geven. Lichtwerker relaties van Sahvannah Arienta is voor iedereen die zichzelf
als lichtwerker beschouwt een belangrijk boek. Lichtwerkers hebben de bijzondere
opdracht om de planeet te helen, maar kunnen enorm worstelen met hun relaties
omdat ze teveel geven. De energetische dynamiek van je relaties heeft invloed op
een manier die je misschien niet begrijpt of niet bewust kunt verwerken. Dit boek
maakt je bewust van deze uitwisselingen van energie tussen jezelf en anderen en de
invloed ervan op je emotionele welzijn, je fysieke gezondheid en, het
belangrijkste, je spiritualiteit. Een lichtwerker hoeft niet alleen te geven, maar
mag ook ontvangen.
Geboren uit liefde Barbara McMahon 2021-06-15 Dit had ze nooit achter hem gezocht…
Lianne O'Mallory wil dolgraag een baby, maar dan moet ze wel opschieten. Dus heeft
het vinden van een geschikte vader de allerhoogste prioriteit! Ze maakt een
lijstje waarop alle kwaliteiten staan waaraan de man in kwestie moet voldoen, maar
dat eindigt na een paar mislukte dates in de prullenbak. Waar haar baas, sexy
playboy Tray Elliot, het vindt. Hij besluit haar een onweerstaanbaar aanbod te
doen… Dit verhaal is eerder verschenen.
Alles en nog meer E. L. Todd 2020-11-19 Cayson is boos op Skye omwille van wat ze
heeft gedaan. Het is niet iets kleins dat onder het tapijt kan worden geveegd. Het
is niet iets wat hij zomaar kan loslaten. Wat ze deed was onvergeeflijk en fout op
zoveel manieren. Maar hij kan de waarheid niet ontkennen. Hij houdt nog steeds van
haar. Maar zal dat genoeg zijn? Silke wordt het stilaan beu om te moeten omgaan
met Arsen en zijn onzekerheden. Elke stap vooruit wordt gevolgd door acht
achteruit. Ze blijft volhouden dat hij zijn handelwijze zal veranderen. Maar
hoelang blijft ze daarvan overtuigd? Conrad geniet van de hechte relatie die hij
heeft met Beatrice. Maar hij kan niet ontkennen dat hij meer wil. Hij wil niet
alleen een vriend zijn. Hij wil haar helemaal en wil elke avond van haar kunnen
genieten, tot de zon opgebrand is. Uiteindelijk geeft hij toe aan zijn verlangen
en kust hij haar. Ze beantwoordt de omhelzing en geeft Conrad precies wat hij wil.
Maar waartoe zal het leiden? Theo en Alex gaan helemaal op in hun nieuwe relatie.
De vonken vliegen ervan af als er wordt gekust, en Theo begint te twijfelen aan
zijn geestelijke gezondheid. Hoe is het mogelijk dat hij niet meteen verliefd op
haar werd? Hun relatie wordt intiemer en neemt plots een onverwachte wending. Dan
doet Alex iets, iets wat Theo haar niet meteen kan vergeven.
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse
Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege
de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland.
Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje
bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld,
ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en weer geslingerd tussen
hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal
terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de
Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor
rabbijn aan talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert
regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten
over Israël en het Jodendom.
De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de succesvolle De
Killing-serie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De achttienjarige Paolo Uccello
rouwt om het verlies van zijn ouders en probeert te overleven onder het Duitse
regime. Als laatst overgebleven familielid is hij de enige die het weversbedrijf
van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl de datum waarop hij zijn laatste opdracht
moet inleveren steeds dichterbij komt, realiseert Paolo zich dat hij die nooit op
tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp krijgt. Wanneer het lichaam van een Joodse
vrouw wordt gevonden in de haven van Castello en Paolo zijn afschuw over de moord
niet kan onderdrukken, wordt hij benaderd door de plaatselijke priester. Die
verzoekt Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om een voortvluchtige Joodse
broer en zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar hij
realiseert zich ook dat dit de hulp is waar hij op hoopte. Al snel blijkt de
Venetiaanse politie op zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert
wanhopig te voorkomen dat ze worden gevonden, maar de zus stort zich in het
Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan alleen haar eigen leven op het
spel... In de pers ‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk genoeg om uit te kijken
naar de volgende delen.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘De spanning is
bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer
helemaal af.’ ***** Nu.nl ‘Aangrijpend en krachtig. De engel van Venetië roept de
spanning en dreiging van het door de nazi’s bezette Venetië overtuigend op.’ Tess
Gerritsen, New York Times-bestsellerauteur
Lichtwerker Sahvanna Arienta 2019-10-08 Lichtwerker van Sahvanna Arienta is een
boek voor gevoelige mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke liefde leven en
delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Lichtwerker van
Sahvanna Arienta is een boek voor gevoelige mensen die van uit licht en
onvoorwaardelijke liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek
voor jou! Sahvanna Arienta laat zien dat gevoeligheid, intuïtie en empathie
ontzettend krachtige instrumenten zijn. Ze geeft aansprekende voorbeelden van
andere lichtwerkers en praktische tips hoe je als lichtwerker je kostbare bezit
goed kunt beschermen. Lichtwerkers staan als geen ander open voor anderen en hun
sprankeling is wat de wereld nu meer dan ooit nodig heeft, maar het is niet altijd
even gemakkelijk. Je hebt de bijzondere opdracht om licht en liefde te
verspreiden. Je weet diep van binnen dat je hier niet zomaar op aarde bent. Is het
jouw moment om te ontwaken als lichtwerker?
In het maanlicht Nicci Gerrard 2011-10-09 Op een ochtend brengt Gaby haar zoon
naar de universiteit waar hij gaat studeren. Ze besluit niet direct terug te keren
naar haar man en huis in Londen, maar springt op de trein de andere kant op. Deze
voert haar naar een afgelegen dorp waar ze op zoek gaat naar Nancy, van jongs af
aan haar beste vriendin. Bijna twintig jaar geleden verdween Nancy ineens uit
Gaby’s leven – zonder ooit aan te geven wat de oorzaak van de breuk was. En nu wil
Gaby eindelijk weten waarom. Want wat is de waarheid, welke geheim houdt Nancy
verborgen?
Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe alleenstaande vader
Slade Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners van het stadje dat de
bruidsklokken snel zullen luiden. De weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee
onstuimige zoontjes moet aanpakken - en laat de mooie Danielle Wilde nou precies
weten hoe ze met zulke boefjes moet omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op
haar, en ook Slades hart laat ze niet onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze
zich thuis voelt in het gezinnetje en graag meer dan een verzorger zou willen
zijn. Dat Slade heeft gezworen nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen in
Riverton niet al te veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal haar
zinnen op een huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.
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,
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
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thrillerland en kan zich meten met grote namen als M.J. Arlidge en Robert
Bryndza.’ ***** ThrillZone.nl ‘Vergeef me houdt de lezer vanaf de eerste bladzijde
in de greep en onthult de ware toedracht pas op de laatste bladzijden.’ NBD
Biblion
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid
zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op
tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
De 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
Verdubbel je geld in 5 jaar Sam Hollanders 2019-09-24 'Beleggen is voor iedereen.
Het is een ambacht. Je kunt de technieken leren en de rest komt neer op oefening,
ervaring en emotionele controle', aldus Sam Hollanders. Na vijf jaar onverstandig
en nadien vijftien jaar verstandig beleggen verdubbelde hij ongeveer driemaal zijn
inleg. In dit boek deelt hij beproefde principes, bruikbare tips en een beetje
psychologie. Na het lezen ervan zal de belegger het pad zien om zelf op lange
termijn een fors vermogen op te bouwen. Hij zal een eigen persoonlijke en logische
beleggingsstrategie kunnen vormen, beleggingsdiscipline aankweken, en weten hoe de
juiste aandelen te identificeren. Dit boek is onontbeerlijk voor elke belegger,
jong en oud, ervaren en onervaren.
Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor hun
werk… of voor de liefde? Lief en charmant Arts Euan Scott nam aan dat hij met een
man te maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde om de software voor
zijn kliniek te regelen. Sam blijkt echter een zeer aantrekkelijke vrouw te zijn!
Hij wil haar graag beter leren kennen, maar zij lijkt meer geïnteresseerd in
computers dan in hem. Medisch verbond Tijdens een vakantie in Rome trekt
verpleegkundige Claire op met de aantrekkelijke dokter Dominic Hansford. Met hem
flirten staat ze zichzelf niet toe, maar zolang het vriendschappelijk blijft, is
er niets aan de hand en geniet ze van zijn gezelschap. Een aardbeving verandert
echter alles… Zo dokter, zo zoon Als tiener is Quinn vastbesloten arts te worden,
het liefst samen met zijn vriendin, Faith. Maar dan wil ze plotseling niets meer
met hem te maken hebben, en heeft hij geen andere keus dan te vertrekken en zijn
droom in zijn eentje waar te maken. Als hij jaren later terugkeert, blijkt ze nog
steeds iets voor hem te verbergen... Deze verhalen zijn eerder verschenen.

worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van overvloedige
regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van Devonshire onveilig.
De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een dag het verkoolde lijk
van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord.
Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel
stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog een tweede
afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon
Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een levendige
beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en
fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste tempelridder,
De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder
hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een
heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in
New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster
van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New York, beschouwt Molly
zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties. Ze heeft één liefde in
haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel oog voor haar hond
tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde
advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit is
Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen
over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt met de adembenemende
vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij alleen
maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu eens een hond van iemand leent... zou
hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van
relaties weten. Maar terwijl er langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken
ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
De man zonder ziel Victoria Quinn 2020-12-03 Als hoofdportier van het Liberty
Gebouw in Tribeca, is het mijn taak om beroemdheden, rijke zakenmannen met hun
rijkeluisvrouwen en vips allerhande te soigneren. Het is als het runnen van een
hotel — maar dan specifiek voor miljardairs. Als er een penthouse vrijkomt, gaat
het net als op de beursvloer: de hoogste bieder wint. En deze keer is de winnaar
Deacon Hamilton. Hij is een jonge adonis ... maar uiterst onaangenaam. Hij zegt
nauwelijks twee woorden tegen me, kijkt me niet eens aan wanneer hij me aanspreekt
en behandelt me als een imbeciel. Maar hoe langer ik me kwijt van mijn taken,
zoals het ophalen van zijn spullen bij de stomerij, het leveren van zijn
boodschappen en het regelen van alle kleine details in zijn leven, hoe meer ik me
realiseer dat hij niet is wat hij lijkt. Hij is ronduit geweldig. Fantastisch.
Deacon Hamilton, niet alleen arts en onderzoeker, maar zelfs Nobelprijswinnaar, is
een van de meest getalenteerde mannen ter wereld. Hij weet echter niet hoe hij met
mensen moet praten of communiceren, en evenmin hoe hij met iemand bevriend kan
worden. Behalve met mij.
Vergeef me J.D. Barker 2020-04-16 Als Anson Bishop – hoofdverdachte van een reeks
gruwelijke moorden – zich overgeeft aan de politie, legt hij een schokkende
getuigenis af. Een getuigenis die niet alleen het onderzoek naar de seriemoorden
op losse schroeven zet, maar ook de levens van de betrokken rechercheurs
verandert. Terwijl Bishop wordt ondervraagd, worden kort na elkaar vier lijken
aangetroffen. Ze zijn in zout gelegd en zorgvuldig gepositioneerd. Bij alle vier
worden de woorden Vergeef me, vader gevonden. Voor rechercheur Sam Porter halen de
woorden lang vergeten herinneringen naar boven, aan een verleden dat hij diep
begraven heeft. Maar als Bishop in hechtenis zit, wie is dan de moordenaar? In de
pers ‘IJzingwekkende thriller die zo duister en zenuwslopend is, dat je ogen over
het papier flitsen in de hoop de meedogenloze seriemoordenaar te kunnen inhalen.’
Zin ‘Bloedstollend en steengoed. Barker is niet meer weg te denken uit
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