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afsluitende deel van de razend populaire trilogie
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07

De vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een

Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en

nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet

meeslepend als zijn foto's. Zo wordt

Corina Bomann.' de Volkskrant De jonge Solveig

oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het

- verliefd en verloofd - lijkt een stralende toekomst

tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-

tegemoet te gaan, maar een tragisch ongeval

foto's levert. Maar wanneer ze samen een

maakt een einde aan haar geluk. Ze besluit zich

reportage moeten maken, wordt haar al gauw

terug te trekken op de Leeuwenhof, bij haar

duidelijk dat de samenwerking geen feest zal

moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig,

worden. De man is gewoon te arrogant voor

want het eerbiedwaardige landgoed verkeert in

woorden. Shane staat evenmin te trappelen om

slechte staat. Solveig heeft allerlei ideeën om het

op stap te gaan met een tenger popje dat de kost

huis en het omringende landgoed te redden,

verdient met het fotograferen van de jetset.

maar welke zijn goed en haalbaar? Als er een

Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het

Amerikaan en een aantrekkelijke zakenman uit

beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de

Stockholm op de Leeuwenhof arriveren, opent

weg: de zinderend hete zomer en de fysieke

hun inbreng en kennis voor Solveig de deur naar

nabijheid van de ander...

de wijde wereld. Ze wil niets liever dan een

Gestolen zielen Tais Teng 2010

nieuwe start maken, voor de Leeuwenhof en voor

Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het

de liefde. Maar kan ze haar verdriet om haar
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verloren geluk achter zich laten? In de pers ‘Deel

Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft

1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof

regelmatig voor nrc.next, De Groene

staat als een huis. Over keuzes maken en je hart

Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim

volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De

schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland

verslavende nieuwe serie voor de lezers van De

'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.'

zeven zussen.’ NCRV-gids ‘Houdt u van de

de volkskrant

boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore?

Het komt wel goed met jou E. L. Todd

Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’

2021-07-01 Silke geeft haar gevoelens aan

MAX Magazine

zichzelf toe, ook al wil ze dat niet. Ze haat Arsen

Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De

om wat hij haar heeft aangedaan, maar ze haat

Surinaamse Sandra woont in een

het feit dat ze nog steeds van hem houdt nog

achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk

meer. Het zou gemakkelijk zijn om bij Pike te

naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het

blijven, maar er was geen passie in die relatie.

gym' is anders dan ze gewend is. Haar

Waarom is ze zo geobsedeerd door deze ex-

klasgenoten zitten op hockey, praten

gedetineerde? Waarom kan ze niet uit zijn buurt

onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke

blijven? Roland en Jasmine hebben afgesproken

namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet

in een bar, en ze hebben het over hun relaties.

Sandra omgaan met de kakkers die ze nu

Jasmine dringt erop aan dat Roland uit de kast

vrienden noemt? En wat moet ze doen met die

komt en de waarheid vertelt. Heath verdient het

ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven

niet om een vunzig geheim te zijn. Roland weet

zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in

dat dit waar is, maar zal dat iets veranderen?

een wereld waarin oude regels niet meer gelden

Reid geniet van zijn tijd met Jasmine en wanneer

en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het

ze een avondje gaan bowlen, begint het hem te

gym is een briljant en schrijnend verhaal over de

dagen dat zij misschien de ware voor hem is.

multiculturele kramp van Nederland, eindelijk

Maar hij is verward door haar complete

eens van binnenuit en met ongelooflijk veel

onverschilligheid aan het eind van de avond.

humor beschreven door een van Nederlands

Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij weg wil?

meest getalenteerde schrijvers. Karin

Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij niet

Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die

geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet

allemaal lovend werden ontvangen door de pers.

vertelt? Slade en Trinity bereiden zich voor op

Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de

hun bruiloft, maar ze hebben allebei verschillende
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ideeën over wat ze willen. Skye en Cayson

de Underground. Ik heb het mijn vader beloofd.

helpen met de planning, maar dat leidt meestal

Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan

tot ruzie. Clementine gaat er eindelijk mee

weigeren. Een man biedt me honderd miljoen

akkoord om haar relatie met Ward openbaar te

dollar om zijn dochter te kopen van de

maken, maar hoe zal Cayson reageren? Sean

Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en

gaat naar huis, naar zijn liefhebbende vrouw,

haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat

maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot toe.

het allemaal gespeeld is. Ze werd expres

Wat zal er met zijn gezin gebeuren?

gevangen genomen om de wreedste man die ze

Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11

ooit had gekend te ontvluchten. En nu moet ik

Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt

beslissen of ik haar terug ga geven.

ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk

maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou

1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over

de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano

koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de

Gomez beter leren kennen en een punt zetten

gekste avonturen en blijven altijd optimistisch.

achter de relatie met de jongen die ze al zo lang

Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen

kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te

vanaf ca. 4 jaar.

laten spreken en alles op het spel te zetten om

Kus me Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold

Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat

17 - Kus me Fool's Gold lijkt de ideale

doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar

woonplaats, maar er is één probleem: er wonen

toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het

te weinig mannen... Eigenlijk deed Phoebe Kitzke

derde en laatste deel in de Dans met me-serial,

niet meer aan gunsten - niet sinds ze dankzij

de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.

haar goede bedoelingen haar baan in LA

Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik

kwijtraakte - maar ze kan haar beste vriendin,

ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti.

Maya, toch moeilijk iets weigeren. Dus reist ze

Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie.

naar Fool's Gold om op Maya’s familieranch te

Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met

gaan helpen. Eenmaal daar wordt ze niet bepaald

volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader

gastvrij ontvangen door cowboy Zane Nicholson.

hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en het

Phoebe snapt er niets van; wat is zijn probleem?

wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen.

Behalve dan dat hij onmogelijk sexy is... Zane is

Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er

nog steeds chagrijnig, omdat zijn broertje achter

van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van

zijn rug om kaartjes heeft verkocht voor het
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veedrijven op zijn ranch. Als hij ergens niet op zit

tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet

te wachten, is dat zijn terrein wordt overspoeld

dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan

door toeristen. En dan heeft zijn stiefzus, Maya,

staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...

ook nog een of ander stadsmeisje geregeld om

Met haar kwetsbare geest die op instorten staat,

hem te helpen! Al weet de lieve en sprankelende

zou het allemaal te veel voor haar kunnen

Phoebe al snel een gevoelige snaar bij hem te

worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere

raken... Deel 17 van de serie Fool’s Gold. Dit

psychologische thriller met een spanning die je

verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.

hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek

een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd

#2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van

nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat

New York worden vrouwen vermoord, hun

in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley

lichamen worden op mysterieuze wijze in

Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de

De danseres en het mes Geert van Istendael

bizarre aard van de moorden – en het gebrek

2020-09-15 Brussel, een jaar na de aanslagen

aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen

van 2016. Een prestigieus festival met

en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen

experimenteel ballet. Een moord, tientallen

wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die

verdachten, honderden sporen en geen enkel

nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen

alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn

nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds

legio. Is er opnieuw een terrorist op pad? Was

van overtuigd er dat een voormalig

het verterende afgunst tussen kunstenaars? Of

seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar

iets wat niemand kan vermoeden? De

ze weet dat haar vermogen om de geest van een

kettingrokende, altijd knorrige commissaris Kluft

seriemoordenaar binnen te dringen en haar

en zijn voormalige inspecteur Ali Demir, proberen

obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op

samen met hun brigadiers, twee jonge,

te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs

slagvaardige meiden, een pad te vinden door een

niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys

labyrint van veronderstellingen en mogelijkheden.

zoektocht brengt haar dieper in de verwarde

Zullen zij erin slagen het kluwen te ontwarren?

geest van een moordenaar, en leidt haar naar

Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20

weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en

Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van

gevangenissen in een poging om zijn psychose

de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor

helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het

hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
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Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een

afwezigheid, en in de zomers daarna werd het

groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar

gemis steeds heviger. Op verschillende

leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie

momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de

de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch

steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op

niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen

de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer

en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist

neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de

is opgegeven. Intussen wordt in een

zomers in het huis waar ze haar rouw leerde

containerpark in Leuven een afschuwelijk

verstoppen tussen de spleten en waar ze

verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar

ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van

toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan

de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en

worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is

openhartige autobiografische boek reflecteert

gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had

Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en

een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn.

liefde.

Berg wordt geconfronteerd met een van de

Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één:

moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij

Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel

ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij

twee: De jongen die je meeneemt is in ieder

ontdekt welke reden er achter de gruwelijke

geval een atleet en bij voorkeur een student van

verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend

een hogere klas. Katie Vickery dient zich als

dat niemand hem eerst wil geloven.

aspirant-lid van een studentenvereniging streng

Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04

aan een aantal regels te houden. Helaas heeft

Een zinderend en openhartig autobiografisch

Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,

boek In een bocht van een slingerende weg

footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste

tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat

keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat

het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al

ze tot op het bot werd vernederd. Jammer

in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en

genoeg is het missen van een feest geen optie.

sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het

En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou

huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan

verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets

in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en

anders op dan een blind date regelen voor het

overleed het jaar daarna, een maand voordat ze

volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans

naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo

krijgt om op date te gaan met Katie Vickery,

vervlochten was met hem, symboliseerde zijn

twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie
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sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke

president wordt nooit meer een gewone burger.

les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor

En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

Andrew koos Katie toen voor een atletische bad

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals

training en alle connecties die hij als president

hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het

vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA

is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

woont in New Hampshire met haar familie, negen

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum

boeken worden in twaalf talen op vier continenten

Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te

gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over

vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man

‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte

zoals ik is niet gauw geïmponeerd en

feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen

aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me.

Dromen’

Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in

De dochter van de President James Patterson

feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet

2021-06-07 Met details die alleen een president

verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar

kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot

inzicht over hoe het er achter de schermen van

driemaal toe om een vergadering te beleggen,

het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een

maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij,

nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de

Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.

vorige first family die boven aan de hitlijst staat

Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen.

van een internationale terroristische organisatie.

Ik heb nog nooit een rivale gehad die over

Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt

de vorige president van de Verenigde Staten.

als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders

Nadat een dappere maar noodlottige militaire

controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de

missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft

leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op.

gekost, verhuist hij naar het platteland van New

Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse.

Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van

Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest

een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-

getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij
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mijn respect – en dat is op zich al een hele

te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de

uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

omdat Mia zich zonder verklaring van hem

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

maar te koppig of bang is erom te vragen. En

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen,

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

niet oplossen door een paar regels

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen

programmeringscode te schrijven. Hij zal diep

van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

ouders alle contact met zijn vader verbroken,

of haar voor altijd verliezen.

maar nu JP van plan is de vuile was over de

Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als

familie buiten te hangen, voelt Colm zich

verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al

daarvoor de degens moet kruisen met de

snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten

charmante en onafhankelijke Margot. In de pers

wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur

om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote

is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend

liefde, een verzetsstrijder, en een geheim netwerk

en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om

van vrouwen en moeders weet Irena Sendler

met regenachtige dagen op de bank onder een

uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het

dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt in

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

grafkisten en via geheime routes door het riool

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's

bent.’ Libelle

te omzeilen. Van elk kind dat ze wist te redden

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus

schreef Irena Sendler de naam en ware identiteit

jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,

op, zodat hun families ze zouden vinden als de

directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

oorlog ooit voorbij zou zijn.

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15
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Nederlands populairste styliste verrast je met

terughoudende schoonheid hem afwijst op een

haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk

afterparty na een concert, is zijn eerste gedachte

haar geweldige stijladvies! Style your life van

'Wie denkt ze wel niet dat ze is?' meteen gevolgd

Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie

door: 'Hoe maak ik haar de mijne?' Kiro houdt wel

van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en

van een uitdaging, maar niet ieder meisje wil een

celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien

relatie met een rockster. Vooral dit meisje niet. Hij

hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn,

liet haar die nacht gaan, maar heeft haar nooit

maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen.

kunnen vergeten. En als ze elkaar weer

Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende

ontmoeten, zweert Kiro dat hij haar niet nog een

verhaal over het najagen van haar droom, geeft

keer zo makkelijk laat gaan. De wereld vereerde

een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je

Kiro, maar hij vereerde dat meisje, dat alles werd

natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks

waarvan hij niet wist dat hij ernaar op zoek was.

betreft! Het boek bevat praktische tips over het

Het enige meisje van wie hij ooit zou houden. Zijn

combineren van een druk werkleven met een

Emily.

gezin, me-time en sporten, over het bijhouden

Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy

van je agenda en over keuzes maken en groeien

romance van de populaire auteurs Vi Keeland en

op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke

Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten

natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete

en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,

shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar

nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een

verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn

lekke band haalt haar plannen overhoop.

uit wat haar unieke stylingmethode nu precies

Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en

inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de

ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet

(levens)stijl die bij je past!

alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen,

Kiro en Emily Abbi Glines 2016-06-29 New York

maar hij haalt haar ook over om de rest van de

Times-bestseller! Een e-book only voor de echte

reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds

fans. In 1992 is Kiro Manning, de leadzanger van

beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg

Slacker Demon, een absolute superster. Met een

aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar

platina album, totale dominantie van de hitlijst,

op afstand wil houden. Ze komt er maar niet

uitverkochte concerten en onvoorstelbare

achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft

hoeveelheden geld, kan Kiro alles - en iedereen -

Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland

krijgen die hij maar wil. Als een donkerharige,

en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers.
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Samen schreven ze heerlijke romans als onder

en fysieke bewustwording van een 11-jarig

andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi

jongetje in Zuid-Afrika.

Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en

Network World 2002-04-15 For more than 20

België lazen en luisterden al meer dan 25.000

years, Network World has been the premier

lezers haar verslavende dirty office romance De

provider of information, intelligence and insight for

baas.

network and IT executives responsible for the

Filosofie voor een weergaloos leven Lammert

digital nervous systems of large organizations.

Kamphuis 2018-06-07 Voor het leven is er geen

Readers are responsible for designing,

generale repetitie. Je hebt slechts één kans.

implementing and managing the voice, data and

Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun

video systems their companies use to support

je bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt

everything from business critical applications to

Diogenes je om je authentieke zelf te zijn,

employee collaboration and electronic commerce.

Epicurus om niet te veel geld uit te geven tijdens

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers

een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde

een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

denkers helpen je een handje: André Hazes

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen

daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van

waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof

Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In Filosofie

ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik

voor een weergaloos leven laat Lammert

te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield

Kamphuis zien dat filosofie minder onbegrijpelijk

vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen

en hoogdravend is dan we vaak denken. In

op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde

achttien prikkelende stukken toont hij hoe zowel

voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,

eeuwenoude als hedendaagse denkers je kunnen

opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan

bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel

keerde ik terug. Om de man te vinden die me

biedt troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen,

had verkocht.

creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot

Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04

meer plezier in je werk. Laat je verrassen door

‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de

deze toegankelijke manier van filosoferen ¿ en ga

trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een

zelf aan de slag!

absolute aanrader.’ Margriet Het is 1913 en

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald

Agneta heeft afstand genomen van haar machtige

Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke

familie om een vrij leven te leiden als student aan
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de kunstacademie in Stockholm – met de

persoonlijke perspectieven. Bij dit omkeerboek

charmante Michael aan haar zijde. Dan ontvangt

kan men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat

ze een telegram waardoor haar leven op zijn kop

van Rita of dat van Georges.

wordt gezet: ze wordt gesommeerd terug te keren

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14

naar landgoed de Leeuwenhof om daar de

Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en

stoeterij van haar familie te gaan beheren.

Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt

Daarmee worden haar een adellijke titel en een

het ze om hun Italiaanse droom waar te maken?

leven vol luxe op een presenteerblaadje

“Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te

aangeboden, maar was dat niet juist het leven

kopen voor minder geld dan je voor een kop

waaraan ze wilde ontsnappen? Kiest Agneta

koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje

ervoor de familietraditie in stand te houden en

Montenello verkoopt enkele historische huizen

haar adellijke plichten op zich te nemen, of wint

voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige

haar verlangen naar vrijheid en echte liefde? In

voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis

de pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van

binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een

de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes

belangrijke rol te spelen in deze kleine en

maken en je hart volgen. Een aanrader.’

vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini,

Algemeen Dagblad ‘Er is een nieuwe Lucinda

de burgemeester van het Italiaanse dorpje

Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de

Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde

Volkskrant 'Corina Bomann is het Duitse

dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn

antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Houdt

bericht viral en wordt het gemeentehuis

u van de boeken van Lucinda Riley en Santa

overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas

Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker

gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na

waarderen.’ MAX Magazine

haar scheiding een eigen leven op te bouwen.

Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25

Van de Australische Edward en Gino, die met

Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een

pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise,

paar, en samen kiezen ze voor euthanasie. Een

die al jaren probeert samen met haar vriend een

beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt

huis te kopen maar die in Londen geen schijn

elk op een andere manier onthalen. Er wordt

van kans maakt op een betaalbare woning. Van

afscheid genomen. Geheimen komen aan de

anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een

oppervlakte, andere gaan mee in het graf. Eén

bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een

hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer

ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan
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Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze

veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te

reacties die mensen te vinden die passen bij hun

weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er

droom van hoe hun dorpje weer tot leven

nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen

gebracht kan worden, en om deze droom waar te

smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de

maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke

zon...

romans op haar naam staan die zich (deels)

Het verlies van België Johan Op de Beeck

afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar

2015-10-01 1830: koning Willem I wordt

Italiaanse zomers en geniet!

overrompeld door een revolutie in het zuiden van

Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het

een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie

komt tot zware gevechten. De revolutionairen,

draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en

onder leiding van de Brusselse republikein Louis

Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen

De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins

masker nodig. Het feest is vol dansende

Willem wil koning van België worden, maar de

vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes.

republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen

En volgens meester Frankula gaan Dolfje en

voeren ook onderling een ongenadige strijd,

Noura de wedstrijd winnen. Maar dan gaat het

waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd

mis. Alle maskers moeten af... Bekroond door de

worden door de monarchisten. Het nieuwe

Nederlandse Kinderjury

koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft

Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party!

koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller

ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft

Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en

te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te

meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk

hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja,

geïllustreerde boek is een must have voor

NIET in bed te belanden met de getuige van de

iedereen die geïnteresseerd is in onze

bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best

vaderlandse geschiedenis en politiek.

moeilijk, want de getuige van de bruidegom is

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy.

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

af - het brak haar hart, maar ze had geen keus -

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan

duidelijk vastbesloten om haar alsnog te

de orde van de dag in negentiende-eeuws
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Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd

me door dat de waarheid aan het licht moet

vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael

komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat

Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens

maakt het een miljoen keer erger.

een diner. In elk leven doet zich een beslissend

Campus Technology 2009-08

moment voor waarna je weet dat niets ooit meer

De dreiging Remie Burke 1997-01-01

hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd

moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te

2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun

staan met Francesca. Het was een wonder dat hij

geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke

zich staande wist te houden, zo diep was hij

nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk

getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

moment van de dag met elkaar door. Maar hun

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand

fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.

aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.

Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer

graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in

gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

hem nog steeds niets meer dan een goede vriend

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson

en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap

bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.

op het spel te zetten door haar zijn ware

Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn

gevoelens te tonen? De pers over de Familie

leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

avond uit te gaan met een ander meisje en houdt

materiaal gebaseerd de populaire historische

van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar

Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon

vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter

lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane

niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een

Austen.’ Seattle Woman

ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24

ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op

Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb

een avond van te veel bier en whisky tussen hen

verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en

van dronken seks tegen de muur van zijn

ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer

een onverwachte wending neemt, dringt het tot

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
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relatie betekenen?

mysteriereeks, die begint met de #1 bestseller

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04

EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen

Wegdromen met een verhaal dat je raakt met

duiken dood op in de buitenwijken van Seattle,

Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle

vergiftigd door een mysterieuze chemische stof.

Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een

Wanneer een patroon wordt ontdekt en het

kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam

duidelijk wordt dat er een verdraaide

Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een

seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun

droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt,

beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley

weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze

wordt aangespoord om terug te keren naar het

terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt

heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds

ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer

opgeschrokken door de aanvallen op haar familie,

Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar

is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen

drie prachtige dochters, toch ineens uit

andere keuze heeft naarmate de lichamen zich

onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk

ophopen en de moorden onverklaarbaarder

alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de

worden. De zaak brengt Riley diep in de

band tussen Isabelle en haar dochters als er een

verontrustende wereld van verpleeghuizen,

geheim uit het verleden aan het licht komt?

ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en

Eens weggekwijnd (een Riley Paige

psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de

Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27

geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich

“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De

dat ze op jacht is naar de meest

auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het

angstaanjagende moordenaar van allemaal:

ontwikkelen van personages met een

iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die

psychologische kant die zo goed beschreven is

er misschien toch gewoon schokkend doorsnee

dat we voelen wat ze denken, hun angsten

uitziet. Een hartverscheurend spannende,

ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot

duistere psychologische thriller. EENS

is zeer pakkend en gedurende het hele boek

WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende

vermakelijk. De wendingen van het verhaal

nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage

houden je wakker van de eerste tot de laatste

– dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen.

pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto

Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort

Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND

beschikbaar zijn.

is boek #6 van de bestselling Riley Paige-

Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de

manual-alcatel-lucent-omnipcx

13/14

Downloaded from vogaanvragenonline.nl
on August 11, 2022 by guest

2022-07-04 Roman

manual-alcatel-lucent-omnipcx

14/14

Downloaded from vogaanvragenonline.nl
on August 11, 2022 by guest

