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Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en
Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen
en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land
hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een
verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn
ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn
leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies deﬁnitief is en dat hij
met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader,
met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede
dankzij een Koerdische buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet Lark Cummings terechtstaan voor het
verduisteren van tienduizenden ponden. Niemand schijnt te willen geloven dat ze onschuldig is. James Wolfe,
de bikkelharde en helaas erg aantrekkelijke advocaat van de tegenpartij, lijkt nog het meest overtuigd te zijn
van haar kwade bedoelingen. Dan wordt de zaak plotseling geseponeerd en krijgt ze ook nog eens een baan
aangeboden door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft gezegd, ontdekt ze dat de zoon van haar nieuwe
werkgever niemand minder is dan James Wolfe. Wat voor een spelletje speelt hij met haar? Dit verhaal is
eerder verschenen.
De vijfde brief Nicola Moriarty 2017-09-26 Nicola Moriarty schreef de feelgoodroman ‘De vijfde brief’(The
Fifth Letter) Moriarty komt uit een schrijversfamilie; ook haar zussen Liane Moriarty en Jaclyn Moriarty staan
regelmatig in de bestsellerlijsten. Al op de middelbare school waren Joni, Deb, Eden en Trina de beste
vriendinnen. Ze deelden altijd alles – roddels, verliefdheden, geheimen. Maar sindsdien zijn hun levens elk
een eigen richting op gegaan, en zelfs hun jaarlijkse weekje weg met z’n vieren voelt steeds meer als een
verplichting. Dit jaar heeft Joni een plan: eindelijk weer eens écht naar elkaar luisteren. Elk van hen schrijft
een brief, met daarin een geheim dat ze nog nooit met elkaar gedeeld hebben. De uitkomst maakt pijnlijk
duidelijk dat ze elkaar lang niet zo goed kenden als ze dachten. Dan ontdekt Joni een vijfde brief, een brief
waarin een van hen vertelt hoezeer ze een van haar vriendinnen háát om iets wat jaren geleden is gebeurd,
en hoe vaak ze op het punt heeft gestaan haar iets aan te doen. Wie van hen heeft dit geschreven? En wie
kan Joni nog vertrouwen? voor de fans van Jojo Moyes en Liane Moriarty ‘Wie is de schrijver van de vijfde
brief? Deze roman laat treﬀend zien hoe onbetrouwbaar zulke lange vriendschappen soms kunnen zijn.’
Publishers Weekly
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het emotionele
vierde deel van haar populaire Flight & Glory-serie. 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel
in de serie 'Flight & Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel, 'Onverminderd'. Josh
en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware militaire leven. Dat alles heeft Ember
nooit echt gewild, want nadat haar vader is omgekomen in Afghanistan heeft zich een angst in haar
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genesteld die er met geen stok valt uit te slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan
vertrekken, en dat is precies wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als vrouw van een
militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig invoelend. Eerder verschenen in de Flight &
Glory-serie 'Onverminderd', 'Onbereikbaar' en 'Onverwacht'.
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De glorie van Rome' beschrijft oudhistoricus Adrian
Goldsworthy de werking en de kracht van het Romeinse leger, en laat hij zien waarom dit het succesvolste
leger ooit was. In 'De glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en de
invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend. De legioenen
waren niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging van hun vijanden. Deze
agressieve Romeinse oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door
vrede en welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en militaire macht in beeld. 'Als je ooit
twee boeken over het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één van die twee zijn,' aldus de Britse krant
'The Observer'.
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.
Ons hart kent een limiet Hanne Schreuder 2020-02-18 'Ons hart kent een limiet' van Hanne Schreuder is
een realistisch verhaal over de moeite van kinderloosheid. 'Ons hart kent een limiet' is het debuut van Hanne
Schreuder. Een roman op christelijke grondslag over ongewenste kinderloosheid. Wanneer Ries en Lize
Huizenga een paar jaar getrouwd zijn, zouden ze graag kinderen willen. Ries heeft echter een hormonale
afwijking, waardoor dit niet lukt. Hij vindt het moeilijk om hier met Lize over te praten en hun kinderloosheid
dreigt hen verder uit elkaar te drijven. Lize laat het er niet bij zitten. Ze blijft toenadering zoeken. Langzaam
maar zeker leert Ries om haar in vertrouwen te nemen over zijn gedachten en gevoelens. Samen vinden ze
een manier om verder te gaan. Deze nieuwe weg is alleen veel moeilijker dan ze ooit hadden kunnen
bedenken. Hanne Schreuder brengt met 'Ons hart kent een limiet' een hartverscheurende roman over
verlangen en verlies. Het zet je stil bij het verdriet dat een onvervulde kinderwens met zich mee kan
brengen, maar ook bij de kracht van relaties. Hoe diep het dal ook gaat, er is altijd een weg omhoog.
De Onvoldoende Sara Ney 2020-05-02 'Sensationeel en sterk, een harten brekend en hartverwarmend
verhaal dat zo veel meer is dan de titel alleen' – bookaliciousbabes.com boekenblog – Zeke Daniels is niet
gewoonweg een hufter, het is een klootz*k. Doordat hij zich gedraagt als enorme eikel, houdt Zeke Daniels
mensen op een afstand. Hij heeft geen interesse in een relatie… Dat hebben de meeste eikels niet. Uitgaan
met een meisje? Samen een stelletje vormen? Nope. Niets voor hem. Het lukt hem amper de relatie met zijn
familie te onderhouden*.* Zelfs zijn eigen vrienden mogen hem niet. Althans, niet echt. Waarom blijft hij dan
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maar denken aan Violet DeLuca? Lieve, stille Violet… Zijn tegenpool op alle vlakken. Het licht tegenover zijn
duisternis. Zelfs haar naam klinkt als een zonnestraaltje, als een 'ze leefden nog lang en gelukkig' en al die
andere ellende. Voilet, die hem bijles moet gaan geven omdat hij anders zakt voor een belangrijk tentamen...
Voilet, die langzaam maar zeker zijn hufterhart binnendringt… Voilet, die er achterkomt wie Zeke Daniels
daadwerkelijk is… Misschien niet eens zo'n hufter als hij iedereen wil doen geloven.
Het komt wel goed met jou E. L. Todd 2021-07-01 Silke geeft haar gevoelens aan zichzelf toe, ook al wil
ze dat niet. Ze haat Arsen om wat hij haar heeft aangedaan, maar ze haat het feit dat ze nog steeds van hem
houdt nog meer. Het zou gemakkelijk zijn om bij Pike te blijven, maar er was geen passie in die relatie.
Waarom is ze zo geobsedeerd door deze ex-gedetineerde? Waarom kan ze niet uit zijn buurt blijven? Roland
en Jasmine hebben afgesproken in een bar, en ze hebben het over hun relaties. Jasmine dringt erop aan dat
Roland uit de kast komt en de waarheid vertelt. Heath verdient het niet om een vunzig geheim te zijn.
Roland weet dat dit waar is, maar zal dat iets veranderen? Reid geniet van zijn tijd met Jasmine en wanneer
ze een avondje gaan bowlen, begint het hem te dagen dat zij misschien de ware voor hem is. Maar hij is
verward door haar complete onverschilligheid aan het eind van de avond. Waarom gaat ze er altijd van uit
dat hij weg wil? Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij niet geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet
vertelt? Slade en Trinity bereiden zich voor op hun bruiloft, maar ze hebben allebei verschillende ideeën over
wat ze willen. Skye en Cayson helpen met de planning, maar dat leidt meestal tot ruzie. Clementine gaat er
eindelijk mee akkoord om haar relatie met Ward openbaar te maken, maar hoe zal Cayson reageren? Sean
gaat naar huis, naar zijn liefhebbende vrouw, maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot toe. Wat zal er
met zijn gezin gebeuren?
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Helemaal de zijne Susan Mallery 2013-06-04 Fool's Gold, de succesvolle feelgoodserie vol liefde en emotie.
Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan,
Nevada Hendrix accepteert uiteindelijk toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat
alleen onder een duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft haar hart al
eens gebroken, en ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed hoeveel moeite het haar heeft gekost die
dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal voet bij stuk
blijven houden. Gelukkig is zijn verblijf in Fools Gold maar van korte duur...
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk
kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen
keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze
doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar
door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace 2020-09-18 MISDAAD IN HET
DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek drie in een aantrekkelijke nieuwe cozy
mystery serie vanFiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische
verandering doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in New York City achter zich gelaten en heeft zich
gevestigd in het schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het is bijna zomer, en Lacey is dolverliefd
op het stadje en haar vriendje, die banketbakker is. Ze heeft zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de nieuwe
eigenaresse van een plaatselijke B&B. En wanneer haar vriendin van haar diensten gebruik wil maken om
haar hotel in te richten en ze bijna alles in Lacey’s antiekwinkel koopt, krijgt haar onderneming een ﬂinke
boost. Alles gaat perfect—tot iemand op mysterieuze wijze sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat weer
eens op zijn kop en het inkomen van haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het is aan Lacey en haar hond om
het mysterie tot op de bodem uit te zoeken. Boek #4 van de serie is binnenkort beschikbaar!
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia BurgersDrost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen, waar eerst Jacomien woonde. Zo gelukkig als Jacomien
nu in de liefde is, ze gaat binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze Robbert, de
vader van een van haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij misschien de leegte kan opvullen. Maar
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voelt ze zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot zijn kinderen? Dan begint ze haar collega Simon
opeens in een heel ander licht te zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet
beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft vele deuren’ is
het tweede deel in de Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomen-serie, 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
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN EEN HOND
(EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een aantrekkelijke, nieuwe cozy
mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische
verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de rug toegekeerd en is in
de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente zit weer in de lucht. Met het
moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe beste vriend in de vorm van haar Engelse
herdershond en een ontluikende relatie met de banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof
alles eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral wanneer er een
waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder problemen te
verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van buiten de stad aankomen en een van hen de dood vindt. Het
kleine stadje is in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en haar
trouwe hond de misdaad oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ,
is ook vooruit te bestellen!
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
De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .
Onaangenaam bezoek Robert Goddard 2011-02-28 De ontrafeling van een familiedrama leidt tot een
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gruwelijke ontdekking William Trenchard is geschokt wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van iemand die
beweert Sir James Davenall te zijn, de man die met zijn vrouw Constance verloofd was. Iedereen denkt dat hij
elf jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. Trenchard en zelfs de familie van Davenall beschuldigen de man
van oplichterij, maar Constance gelooft wél in de terugkeer van haar verloren geliefde. Voor Trenchard
begint daarmee een slopende zoektocht naar de waarheid.
De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De moord op Arno Linter lijkt een eenvoudige klus. Alles wijst
in de richting van een labiele jongen met agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout twijfelt en volgt
de visie van haar team niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle blikken op haar
gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese niet, want een gruwelijke vondst in een Antwerps
park vraagt alle aandacht van de moordbrigade: er is een jong koppeltje omgebracht. Zo?n dubbele moord is
nooit gezien en bovendien laat de dader een boodschap achter. De sensatiepers likkebaardt, de publieke
opinie keert zich tegen de traagheid van de politie. Met een team vol twijfels moet commissaris Liese
Meerhout een moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en er plezier in schept haar persoonlijk
uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer
vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke lezer die een goed
geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult
niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY
MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy mystery serie van Fiona Grace. Lacey
Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New
York City achter zich gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en
Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar verrast met een romantisch weekendje
weg in een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht
gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen
stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de enige
die de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort beschikbaar!
PC Mag 2008-12 PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent
reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help you
make better buying decisions and get more from technology.
De tiran Penelope Sky 2020-01-30 Ik ben verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang om het te zeggen.
Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik weet wat hij voelt. Zelfs als hij niet de ballen heeft om het toe te geven.
Onze dochter zal binnenkort worden geboren en onze levens zullen dan voor altijd veranderen. Zal Cato het
verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik nooit meer terug
moeten komen?
Kus me dan! Rachel Gibson 2016-12-10 Bestsellerauteur Rachel Gibson staat garant voor onvervalste
romantiek! 'Hallo, Vivien... dat is lang geleden...' Bij het horen van deze woorden staat Vivien Leigh Rochet
aan de grond genageld. Het is jaren geleden dat ze Henry Whitley-Shuler voor het laatst heeft gezien. Zij was
een tiener die huizen schoonmaakte om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Hij was de prachtige zoon
van rijke ouders, totaal onbereikbaar voor haar. Jaren geleden liet Vivien het stadje Charleston achter zich
om het te gaan maken in Hollywood. Inmiddels heeft ze bereikt wat ze wilde, en nog veel meer, maar haar
leven voelt toch nog leeg en triviaal. Na een succesvolle carrière op Wall Street die ruw onderbroken werd
door een hartaanval, is ook Henry teruggekeerd naar Charleston. Hij heeft zijn maatpakken ingeruild voor
een overall en een goede set handgereedschap om meubels te maken, wat eigenlijk altijd zijn droombaan is
geweest. En dan staat hij nu opeens oog in oog met haar; degene die hij niet kon hebben. Hij is niet op zoek
naar liefde, hij is niet eens op zoek naar seks... Dus waarom is weerstand bieden aan de zuidelijke charmes
van Vivien dan het moeilijkste wat hij ooit heeft gedaan?
P. C. Hoofts Nederlandsche historien Pieter Corneliszoon Hooft 1821
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
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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.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
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.
Verlangende Duisternis Hannah Hill 2020-10-09 Meegenomen naar Masons domein, ontdekte ik hoe veel
erger mijn situatie nog kon worden. De hindernissen die we hadden genomen, bleken kinderspel in
vergelijking met degene die we nog moesten nemen. De duisternis in Mason verlangde meer van mij dan ik
had te geven. Toch was ik niet in staat om eraan te ontsnappen. Overtuigd van onze connectie, wist Mason
mijn onderdrukte gevoelens voor hem bloot te leggen. Maar mijn verlangen naar zijn gevoelens bleef
onbeantwoord. Hij schroomde niet om mij eraan te herinneren wat mijn plaats was in zijn wereld. Een
liefdeloze wereld, waarin ik als zijn bezit geen stem had. Zo maakte Mason het me onmogelijk om ervan
overtuigd te blijven dat hij mij net zo lief had als ik hem. We belandden in een impasse en de uitkomst
daarvan kon zowel ons keerpunt als ons einde betekenen.
Een wonderbaarlijk politicus Hubert Smeets 2021-01-15 Monumentale biograﬁe van Hans van Mierlo
Hans van Mierlo – de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie – kwam laat tot bloei. Pas toen hij
na een moeizame rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen,
vond hij, meevarend op de golf van veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf
1966 als partijleider van D66. Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van de
twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002).
De belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen kwamen niet van de
grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die jaren bleef de
ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden
naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en historicus Hubert Smeets, die als eerste Van
Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de twijfelaar Van Mierlo een intellectuele
levenshouding was, geen kille machtsstrijd – al was hij niet vies van de macht. Een wonderbaarlijk politicus is
het portret van een zoeker en een tobber, van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel
vormgaf.
Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa Jewells meest succesvolle en meest
aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar hele leven nog voor
zich. En toen, in een oogwenk, was Ellie verdwenen. Tien jaar later heeft Laurel de hoop nog altijd niet
opgegeven dat ze Ellie zal vinden. Als ze een charismatische man leert kennen voor wie ze als een blok valt,
brengt dit wat licht in haar leven. Maar wat haar volledig de adem beneemt is zijn negenjarige dochter. Want
dat meisje is het evenbeeld van Ellie. En alle onbeantwoorde vragen die Laurel al zo lang achtervolgen
komen in volle vaart terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft er nog steeds geheimen prijs te geven?
'Ik daag je uit om dit boek neer te leggen voordat je bij het hartverscheurende einde bent gekomen.' - DAILY
EXPRESS
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste boek dat speciﬁek
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ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter de rug hebben Zowat één op de drie mensen
leeft alleen. Een grote groep onder hen is na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single,
maar hun situatie is niet te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner. De nieuwe
single is het eerste boek dat ingaat op hun speciﬁeke vragen en doorbreekt zo klassieke clichébeelden over
alleenstaanden. Hoe kun je je leven als single positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks en
intimiteit, maar nog niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als oudere single op zoek gaan naar een
nieuwe partner?
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 worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’
Matt Hilton
X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al bijna donker als een opblaasboot de
haven van Råå uit vaart, met aan boord een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt bepaald
door de dobbelstenen: er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog niet. De politie van Helsingborg is
weken bezig geweest met meerdere, complexe moordzaken. De slachtoﬀers zijn gemarteld, gewurgd en
verbrand. En elke moord is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk opgelost denken te hebben, wordt er
opnieuw een lichaam ontdekt. Fabian Risk en zijn team beseﬀen dat alles wat ze dachten te weten niet waar
is.
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door haar
intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New York te komen, besluit ze
dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is niet de
enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon.
Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen
met haar geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
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

dell-v305w-user-guide

4/4

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 dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy
seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie
hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij
het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
Cyclus van de Schaduwen: einde W.M. Caers Wanneer de sterkhouder van de Sterrenstad spoorloos
verdwijnt, wordt de wereld andermaal in chaos gestort. Maar dan vertrekt de Schaduw die iedereen is
vergeten op zoek naar hem. Het afsluitende deel van de Cyclus van de Schaduw
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft haar droomman
veroverd! Een schattig huisje... check. Een nieuwe baan als arts... check. Een lieve nieuwe hond... check. En
ten slotte een nieuwe look, om op te vallen en te veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch ook
moeten lukken om het hart van Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft gedaan wat
ze kon om het geluk een handje te helpen, en nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt de hint te begrijpen.
Wonderwel lukt het Millie om Joe’s aandacht te trekken - en vast te houden! Nu heeft ze echt alles wat haar
hartje begeert. Maar waar komt dat knagende gevoel dan vandaan? Is het misschien te mooi om waar te
zijn? Dit verhaal is eerder verschenen.
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