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When somebody should go to the ebook stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we offer the ebook compilations in this website. It will no question ease you to
look guide 1997 Acura Cl Balance Shaft Seal Retainer Manual as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If
you take aim to download and install the 1997 Acura Cl Balance Shaft Seal Retainer Manual, it is
utterly easy then, past currently we extend the member to purchase and make bargains to download
and install 1997 Acura Cl Balance Shaft Seal Retainer Manual fittingly simple!
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zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer

Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien

2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt

met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het

geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe

laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,

Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst

opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot

van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te

haar verwondering wil hij de feestdagen samen

redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar

doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie

veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...

van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond

Het Allergie formularium M.H.J. Vaessen 2009

komt Amelia vast te zitten door een blizzard.

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27

Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen -

Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today

waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van

Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils

haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog

belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een
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groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar

dat het problemen zal opleveren dat ze een paar

voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf

weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets

ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-

wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler

resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt

kust haar, en nu is alles anders...

met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn

Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen

beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag

2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik

absoluut niet laten merken dat hij meer dan

Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland

alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur

Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik

Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar

Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de

heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk

eerste twee dagboeken is Hendrik Groen

gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met

tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van

Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er

de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan

ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet

900.000 exemplaren verkocht in Nederland en
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Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-

voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en

series van de dagboeken trokken wekelijks

begint het overzicht te verliezen. Dat levert het

gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers

nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een

‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad

dagboek bij te gaan houden in een poging weer

'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad

wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En

Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in

anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen

Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst

wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er

naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-

niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee

club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een

het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is

Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig

er geen Evert meer om er foute grappen over te

wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder

maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn

is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik

best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig

moet constateren dat de tijd niet meer zo mild

heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem
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op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

(10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen

hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met

van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt

ouders alle contact met zijn vader verbroken,

naar de eindstreep.

maar nu JP van plan is de vuile was over de

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

familie buiten te hangen, voelt Colm zich

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

daarvoor de degens moet kruisen met de

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

charmante en onafhankelijke Margot. In de pers

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

met regenachtige dagen op de bank onder een
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dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar

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

hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

verborg mijn verontwaardiging en ging door met

bent.’ Libelle

mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het

tegen op een manier die ik nooit had verwacht.

verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het

Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en

uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de

dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.

riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad

Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.

tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar

De duisternis tussen ons Molly Börjlind

hij het goed mee kon vinden. Een verdomd

2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van

lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar

Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van

waarna hij direct op zijn doel afging en me bij

de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit

hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen

Zweden. Tijdens een winderige week in oktober
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verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun

woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet

huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten

Emmie een aquarel van twee spelende kinderen.

wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die

Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is

verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn

van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar

verdronken, maar zijn lichaam werd nooit

broertje verdween...

gevonden. Ze mist hem nog steeds

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07

verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar

Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de

leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar

laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt

ouders willen haar vragen niet beantwoorden.

zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land

Haar moeder reageert kil, haar ouders maken

dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij

ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval

Feliks beschermen, de enige zoon van de

geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een

Russische miljardair en politicus Viktor Malkov.

bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren

Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle
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inwoners van Rusland, maar de maffia heeft

Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De

andere plannen en er staat een prijs op het hoofd

weg van de krijger De weg van het zwaard De

van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige

weg van de draak De ring van aarde De ring van

zwakke plek, en Connor moet samen met zijn

water De ring van vuur De ring van wind De ring

rivaal Jason een schild vormen tegen chantage,

van de hemel

moord en ontvoering. Dit is de eerste missie

De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14

waarbij Connor en Jason samen moeten werken.

Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot

En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan

lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de

het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft

dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij

Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te

een charmante zakenman vol levenslust. Maar

combineren in deze action packed thriller.'

hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl

Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen:

Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich

De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag

terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
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nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de

onder andere De vrouw van de theeplanter en De

Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet

dochter van de zijdekoopman. Over Voor de

Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen

moesson: 'Voor de moesson is een zinderende,

oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt

opzienbarende pageturner en bevestigt Jefferies'

zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar

reputatie als een sublieme verteller en een

Leo, een ruige man met een bewogen verleden.

scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse

En wanneer Elliots schokkende verraad naar

koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over De

boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo

vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek:

de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah

mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik

Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze

kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk

verhuisde toen ze negen was naar Engeland,

en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de

maar behield altijd een grote voorliefde voor

theeplanter is historische fictie op haar best.

Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van

Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
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Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na

Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte

een mislukte infiltratie in een drugskartel en een

in de verdwijningszaak Johns halfbroer…

aanslag op zijn leven moet FBI-agent John

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum

Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een

Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te

nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar

vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man

zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de

zoals ik is niet gauw geïmponeerd en

leiding over een piepklein politieteam en wordt hij

aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me.

op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het

Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in

kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,

feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet

moeite een plek te vinden tussen de Zweden,

verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar

temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt.

mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot

Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een

driemaal toe om een vergadering te beleggen,

onconventionele detective die zich ophoudt in een

maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij,
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Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.

2016-06-14 Kiest u voor gemak én extra

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

voordeel? Met deze bundel heeft u in één keer

Ik heb nog nooit een rivale gehad die over

alle acht Bouquet-romans (nummers 3743 t/m

evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt

3750) van de maand in handen. Zo kunt u lekker

als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders

doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw

controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de

favoriete reeks! (1) HUWELIJK OP ZIJN GRIEKS

leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op.

- (De Marakaios bruiden) Tycoon Antonios

Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse.

Marakaios kan het niet verkroppen dat de mooie

Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest

Lindsay hem wil verlaten. Dus verzint hij een list...

getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij

(2) HAAT EN LIEFDE - Magnaat Donato Salazar

mijn respect – en dat is op zich al een hele

wil Ella, de dochter van zijn rivaal, gebruiken in

uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.

zijn wraakplannen. Dat pakt anders uit dan hij

Bouquet e-bundel (8-in-1) Cathy Williams

denkt... (3) MACHTIGE VERLEIDER - (Plicht of
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passie?) Kroonprins Xander Drakos heeft al zijn

dat hij in het verstandshuwelijk met prinses Aziza

verleidingskunsten nodig om prinses Layna ervan

koel en zakelijk kon blijven... (8) ARGENTIJNS

te overtuigen zijn bruid te worden... (4)

AVONTUUR - (Argentijnse playboys) Sterspeler

GEVANGEN IN ZIJN HAREM - Sjeik Zachim

Luiz Valquez redt een onschuldige schooljuf,

heeft Farah opgesloten in zijn harem! Ze begrijpt

Daisy, uit een benarde situatie. De volgende dag

dan ook niet dat ze hem stiekem wil kussen... (5)

staat in alle bladen dat ze verloofd zijn...

VURIGE EIS - Miljardair Dio Ruiz wil Lucy best

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04

laten gaan. Op één opwindende voorwaarde... (6)

Wegdromen met een verhaal dat je raakt met

TROUWEN MET DE ITALIAAN - (Society

Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle

weddings) Playboy Rocco Mondelli moet bewijzen

Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een

dat hij best keurig en stabiel kan zijn. Misschien

kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam

kan fotomodel Olivia hem daarbij helpen... (7)

Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een

BRANDENDE HARTSTOCHT - Sjeik Nabil dacht

droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt,
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weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze

dan hoe gruwelijk hij aan zijn einde zal komen.

terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt

De inpassing van de "family trust" in het

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

Nederlandse civiele en fiscale recht M. E.

Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar

Koppenol-Laforce 1999 The authors examine

drie prachtige dochters, toch ineens uit

whether or not the family trust can be

onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk

incorporated in the structure of the Netherlands

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

civil law and tax law.

band tussen Isabelle en haar dochters als er een

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra

geheim uit het verleden aan het licht komt?

spanning van de bestverkopende Nederlandse

Kiplings keuze Geert Spillebeen 2002 De 18-

thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

jarige zoon van de beroemde schrijver Rudyard

hectische leventje in Amsterdam achter zich

Kipling is vreselijk trots wanneer hij in 1915 naar

gelaten en is met haar man een bed and

het front in Frankrijk mag, maar niemand beseft

breakfast begonnen in Umbrië. Onder de
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Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en

toeristen en van het begin af aan is het een groot

waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.

succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel

Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets

is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.

geheim met zich mee en door de komst van een

Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer

jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt

getalenteerde detective van de New Yorkse

het verleden haar nu in te halen. Tijdens een

politie, maar haar verleden blijft haar

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze

achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag

voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt

verrast met een surpriseparty, maar de echte

dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

verrassing moet nog komen: een vrouw met

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten

groene ogen en rood haar drukt hem een glas

terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...

champagne in handen. Na één slokje bubbels is
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hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,

York en weet je met het kat-en-muisspel tussen

maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna

Dallas en haar tegenstander te boeien tot het

maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar

eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl

zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus

eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over

jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,

de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een

directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

die enkele uurtjes ontspanning zoekt en

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

meegesleept wil worden in een spannend maar

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

ook romantisch verhaal, is dit zeker een

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats

aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die

gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

‘Robb neemt je mee door de straten van New

omdat Mia zich zonder verklaring van hem
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afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek

maar te koppig of bang is erom te vragen. En

naar een monster. Een reis om zichzelf te

hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen,

verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij

hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

onlangs heeft begaan. In Stockholm heeft Olivia

niet oplossen door een paar regels

Rönning heel andere problemen. Een gezin is in

programmeringscode te schrijven. Hij zal diep

hun auto gedood, en deze gruweldaad bracht een

moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt

of haar voor altijd verliezen.

gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt

Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de

gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter

Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano

een schokkend telefoontje. De zaak moet worden

door het water. De man die erin zit is de

heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote

voormalige inspecteur Tom Stilton. In zijn zak zit

fouten zijn gemaakt.

een foto van een onbekende man. Hij is op weg

Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De
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Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN

zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te

RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de

verenigen en Andronicus voorgoed weg te

Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn

drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze

nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen

dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren.

wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim

Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor

zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het

ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze

Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor

raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere

vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’

zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils

leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk

broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden

Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt

om de macht over te nemen. Er lijken overal

erachter dat er nog sterkere machten dan hij in

spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen

het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de

leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te

heerseres te worden die ze voorbestemd is om te

zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk
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een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt

hij ook een verborgen zwakte heeft—één die hem

zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door

wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen

twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord

Thor en de anderen er in slagen om de Ring te

door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven,

bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen

Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk

de koningin worden die haar volk nodig heeft?

ten strijde trekken als ze willen overleven. Het

Wat zal er terecht komen van het Zwaard van het

wordt een race tegen de klonk om Andronicus te

Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En

verslaan en de Ring te redden van complete

wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN

verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de

RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal

macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet

van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,

doen wat ze kan om Argon te vinden en hem

ridders en draken, intriges en politieke

terug te halen. In een schokkende plotwending

machinaties, van volwassen worden, van

leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur zijn,

gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad.
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Het is een verhaal van eer en moed, van

trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een

lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie

absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige

die ons meeneemt naar een wereld die we nooit

Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor

zullen vergeten, en die alle leeftijden zal

van de levens van drie heel verschillende

aanspreken.

vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk

een weg door het leven te vinden, op zoek naar

1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over

een gelukkige toekomst in een snel veranderende

koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de

wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in

gekste avonturen en blijven altijd optimistisch.

1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan

Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen

komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in

vanaf ca. 4 jaar.

haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn

Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06

en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige

‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de

landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van
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Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante

familieverhaal.’ Avrobode

is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst

Man man man, het boek Domien Verschuuren

kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de

2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu:

Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen

Man, man, man - het boek. Over alles waar

het kende verandert voorgoed. In de chaos zal

mannen zich mee bezighouden. In Man man

Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen

man, het boek vertellen Domien Verschuuren,

en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek

Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van

naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het

de podcast Man man man – je alles wat je altijd

Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf

al wilde weten over mannen maar nooit durfde

‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de

vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek

Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes

openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het

maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad

biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De

over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend

Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
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‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan

over een ander thema, zitten vol bijzondere

onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele

momenten. De sleutel naar het succes is hun

langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs

openhartigheid.’ **** de Volkskrant

‘geen gêne hebben om over emoties te praten of

De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor

te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met

en haar man hebben op het South West Coast

maandelijks meer dan een half miljoen streams

Path de redding van de natuur ontdekt. De

een van de meest beluisterde podcasts in

terugkeer naar een normaal bestaan blijkt

Nederland. De theatervoorstellingen die

moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall

voortkwamen uit de podcast lokten duizenden

wordt hun redding. Sinds Raynor en haar man

mensen naar de zalen. Man man man, het boek

Moth hun huis kwijtraakten en alleen met een

is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is

rugzak en een tentje de bijna duizend kilometer

een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’

aflegden van het South West Coast Path, en ze

Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds

maanden lang leefden aan de wilde en winderige
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kustlijn van Engeland, voelen de kliffen, de lucht

heuvels van Cornwall en het door landbouw

en de rotsachtige bodem aan als hun thuis. Moth

verarmde land stukje bij beetje terug te geven

had een terminale diagnose, maar tegen elke

aan de natuur, wordt hun redding. Het wordt het

medische verwachting in lijkt hij in de natuur te

nieuwe pad dat zij volgen. De wilde stilte is een

zijn opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op

verhaal van hoop, en van een levenslange liefde

de ruige strook tussen land en zee dat alles

die sterker is dan al het andere. Het is een even

mogelijk is. Als ze uiteindelijk terugkomen in de

helder als fijnzinnig verhaal over de instinctieve

bewoonde wereld, blijkt een dak boven je hoofd

verbinding tussen onze ziel en de natuur, en hoe

nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal

belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn

bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooflijk

(1963) debuteerde overwel digend met Het

gebaar van iemand die hun verhaal heeft gelezen

zoutpad, dat uitgroeide tot een internationale

alles anders maakt. De kans nieuw leven te

bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.

blazen in een prachtige, oude boerderij diep in de

Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky
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2018-06-28

Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde

De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben

universum. Er zijn gastoptredens van Crow

mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze

Barsetti en Bones jr.**

mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De

eisen. De machtigste man van Italië neerschieten.

nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de

Cato Marino. De man wordt overal begeleid door

hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een

zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is

groep lezers welke columnist altijd moest blijven.

ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man

Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke

van het land. En het was onmogelijk dat ik hem

columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het

in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik

antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel

mijn vader wil redden, heb ik maar één optie.

mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.

Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en

Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt

daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de

het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.
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Iedereen mag een uitgesproken mening over hem

2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen die aan

hebben, graag zelfs. Het was een stevig

het begin van de hormoonchaos staan of er

columnseizoen. Een door een virus totaal

middenin zitten. Meer dan de helft van de

ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.

vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die

Bruut uit balans door de moord op George Floyd.

veroorzaakt worden door hormonen die uit balans

Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename...

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet

De meeste van deze symptomen bij vrouwen

echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?

boven de 40 zijn het resultaat van een

Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker.

verandering in de hormoonbalans, en worden niet

Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks

goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet

zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist

wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen

zijn zwakte?

nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze

De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke

klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn.
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Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen

Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder

tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs laten

openhartig en meeslepend over het leven dat zij

in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder

en de andere leden van de familie - moeder

en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan

Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar

de laatste onderzoeken uit de wetenschap en

kinderen Richie en Francis - leiden, voor en

voorbeelden uit de praktijk.

tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar

Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09

vooral is er ruimte om na te denken over een

Familiegeheimen - het slot van een trilogie,

leven daarna. Hoe neem je afscheid van een

samen met Judas en Dagboek van een getuige -

gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld,

is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald

angst en verraad; hoe verhoud je je in een

wordt door anderen. Een leven waarin Astrid

nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de

Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest

buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In

voor de liefde en niet voor de haat. In

gesprekken met haar therapeute geeft Astrid
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Holleeder volledige openheid over haar diepste

stellen. Maar dat is niet de enige reden...In New

zielenroerselen, en zijn we getuige van de

York kruist haar pad dat van Matilda en Luke,

hernieuwde band met haar dochter Miljuschka,

haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke

over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je

wantrouwt Sophies vriendschap met zijn

nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een

grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal

vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven

haar helpen met haar geheime missie, als zij iets

stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te

Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11

betalen?

Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door

Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve

haar intellectuele familie. Wanneer haar beste

Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste

vriendin Milly haar uitnodigt om naar New York te

maar saaie relatie en een baan die haar geen

komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie

voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en

goed zal doen het een poosje zonder haar te

haar zussen nog na van de recente ontdekking
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dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

voor architect Eve: ze mag op Washington Island

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan

aan de slag met een grote klus, een welkome

de orde van de dag in negentiende-eeuws

afwisseling van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt

Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd

zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar

vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael

ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde

Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens

geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen

een diner. In elk leven doet zich een beslissend

hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De

moment voor waarna je weet dat niets ooit meer

waarheid kan haar familie breken of haar hart

hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat

openen...

moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

staan met Francesca. Het was een wonder dat hij
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zich staande wist te houden, zo diep was hij

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

getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand

lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane

aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.

Austen.’ Seattle Woman

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

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

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers

hem nog steeds niets meer dan een goede vriend

een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen

op het spel te zetten door haar zijn ware

waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof

gevoelens te tonen? De pers over de Familie

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

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

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

materiaal gebaseerd de populaire historische

vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
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voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,

hele leven heeft gewoond: een eiland voor de

opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan

Franse kust. Sandrine reist af naar het koude,

keerde ik terug. Om de man te vinden die me

grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.

had verkocht.

Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946

Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als

komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al

haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar

snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een

haar laatste woonplaats: een eiland voor de

gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets

Franse kust. De internationale doorbraak van

vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al

bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor

die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt

maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft

ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze

haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat

gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien

de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats

Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw

bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar

op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar
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getraumatiseerd en onder het bloed aan. De

en het einde is mindblowing.’ *****

vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke

Thrillerlezers.blogspot.com

ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet

De dochter van de President James Patterson

ver van de Franse kust. Het probleem? Niemand

2021-06-07 Met details die alleen een president

heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers

kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust!

inzicht over hoe het er achter de schermen van

Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met

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

lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ *****

nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de

Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel;

vorige first family die boven aan de hitlijst staat

een ongelooflijk goede psychologische thriller die

van een internationale terroristische organisatie.

je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’

Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie

de vorige president van de Verenigde Staten.

thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists

Nadat een dappere maar noodlottige militaire
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missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

gekost, verhuist hij naar het platteland van New

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06

Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van

Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige

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

collega’s én haar hond mag niet mee. Voor

president wordt nooit meer een gewone burger.

Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse

En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

kantoorleven een ware beproeving. In

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks

training en alle connecties die hij als president

alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het

voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd

is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

boven water kan houden – niet alleen op kantoor,

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

maar ook op het turbulente pad van de liefde.

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

de mensen om haar heen, en in het bijzonder
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voor die ene man die zo zijn best doet haar te

in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en

begrijpen... Waar Zondagskind ging over

overleed het jaar daarna, een maand voordat ze

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over

naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo

je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je

vervlochten was met hem, symboliseerde zijn

bent.

afwezigheid, en in de zomers daarna werd het

Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een

gemis steeds heviger. Op verschillende

zinderend en openhartig autobiografisch boek In

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

een bocht van een slingerende weg tussen bos

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

en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat

de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer

Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar

neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de

eerste levensjaar namen ze haar mee, en

zomers in het huis waar ze haar rouw leerde

sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het

verstoppen tussen de spleten en waar ze

huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan

ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van
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de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en

en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels

openhartige autobiografische boek reflecteert

is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het

Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en

soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde

liefde.

manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De

iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor

bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar

het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar

zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood

wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en

van Antonie Kamerling staan bij miljoenen

vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij

mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon

praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin

Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader.

ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie,

Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering

van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen

van GTST bekeken, geen films van zijn vader

aan meer mooie herinneringen aan zijn vader?

opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet

En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn
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stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd

zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader

2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun

heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn

geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke

vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar

nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk

wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar

moment van de dag met elkaar door. Maar hun

zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend

fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.

moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te

Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem

nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als

te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer

hij aan het slot het graf van zijn vader op

gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson

verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’

bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.

NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De

Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn

Telegraaf

leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
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avond uit te gaan met een ander meisje en houdt

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme

relatie betekenen?

beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar

politiebureau zit een jongen van zestien

vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter

nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem

niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een

komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets

ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat

ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar

ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op

heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké,

een avond van te veel bier en whisky tussen hen

toegegeven, misschien is Nathan wel een etter.

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij

van dronken seks tegen de muur van zijn

niet.

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
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