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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.
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
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met
een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het
draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie
de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan
om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk
gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd
kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het
slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg

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
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een
heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in
New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster
van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New York, beschouwt Molly
zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties. Ze heeft één liefde in
haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel oog voor haar hond
tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde
advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit is
Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen
over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt met de adembenemende
vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij alleen
maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu eens een hond van iemand leent... zou
hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van
relaties weten. Maar terwijl er langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken
ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
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
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wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden
er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat
niemand hem eerst wil geloven.
Hoe de doden spreken Val McDermid 2021-05-25 In Hoe de doden spreken vervolgt
McDermid de internationaal geprezen thrillerserie over Tony Hill en Carol Jordan.
Als er op het landgoed van een oud klooster een lichaam wordt aangetroffen, blijkt
al snel dat iemand die grond als zijn persoonlijke begraafplaats heeft gebruikt.
Het klooster staat al jaren leeg, en sommige van de lijken zijn vele jaren oud –
zou dit het werk kunnen zijn van meerdere, onafhankelijke moordenaars? Het
onderzoek levert meer vragen dan antwoorden op. Sinds het desastreuze verloop van
hun laatste zaak, moeten Tony Hill en Carol Jordan vanaf de zijkant toekijken.
Beiden worstelen ze met hun eigen problemen. Ondertussen wacht iemand die er een
gruwelijke modus operandi op na houdt rustig op een kans om toe te slaan...
Fanmail Tille Vincent 2012-11-01 ?Ellen Marneffe, een bekende en geliefde
televisiejournaliste doet, na aandringen van haar man, aangifte van een
verkrachting. Ze komt met een vreemd verhaal op de proppen. Een man zou 's nachts
in haar auto gestapt zijn en haar onder bedreiging van een wapen overmeesterd
hebben. Hannah Maes en haar team gaan op onderzoek en ontdekken heel wat hiaten in
het verhaal. Als aan het licht komt waarom Ellen Marneffe zo bang is, wordt alles
duidelijk. En de vrouw is doodsbenauwd dat de dader zijn dreiging zal uitvoeren...
Circle Properties and Theorems Sara Freeman 2004-09-01 This easy-to-use packet is
chock full of stimulating activities that will jumpstart your students' interest
in geometry while providing practice with circle properties and theorems. A
variety of puzzles and games will challenge students to think creatively as they
sharpen their geometry skills. Each page begins with a clear explanation of the
featured geometry topic, providing extra review and reinforcement.
Het einde der tijden Froideval 2012
Over elk vergeten heen Jo Claes 2017-03-21 Op een kunstveiling in Antwerpen is
hoofdinspecteur Thomas Berg er getuige van hoe een bronzen beeld van onstantin
Meunier tegen een recordprijs wordt verkocht. Het beeld stelt de mythologische
figuur Psyche voor en dateert van 1894. De nieuwe eigenaar, die toevallig in
hetzelfde hotel logeert als Berg, wordt die nacht vermoord en het beeld gestolen.
De belangrijkste verdachte is een Leuvense antiekhandelaar, tot op Valentijnsdag
een tweede slachtoffer valt. Zijn hart is doorboord met een pijl en zijn lijk ligt
tentoongespreid in de crypte van de man die ooit opdracht gaf om het beeld te
maken. In de loop van het onderzoek wordt duidelijk dat het kunstwerk de helft is
van een set, Eros en Psyche, waarvoor twee geliefden model hebben gestaan: een
meisje uit de Leuvense burgerij en een joodse jongeman die tijdens de Tweede
Wereldoorlog aan de Gestapo werd verraden. Het oude liefdesverhaal, de moord op
Valentijnsdag, de pijl in het hart... alle elementen lijken erop te wijzen dat de
dader doelbewust de mythe van Eros en Psyche kopieert, tot er een derde dode valt
en Berg beseft dat er nog iets veel gruwelijkers aan de hand is.
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je
niet aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het maar! Als
Harper Devlin door haar man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven,
vertrekt ze vlak voor de feestdagen met haar twee dochters naar haar zus in Silver
Springs. Misschien dat ze bij haar familie rustig kan herstellen van haar gebroken
hart. Ze vindt echter troost in een heel onverwachte hoek, namelijk bij de knappe
én beruchte Tobias Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt
hij een verdriet bij haar dat hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft
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uitgezeten voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij
helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de mooie Harper zich ook met hem
verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar te kussen niet meer
weerstaan. Ze zou echter nooit deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is totaal
ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse
Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege
de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland.
Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje
bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld,
ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en weer geslingerd tussen
hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal
terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de
Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor
rabbijn aan talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert
regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten
over Israël en het Jodendom.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met
enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met
zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten
te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor
de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net
als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen
op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je
bent.’ Libelle
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen
in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te
lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
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Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De
perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud
en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages
worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de morgen
De dwaling van de beeldenstormer Koen Lemmens 2021-02-23 Deze bundel houdt een
fris pleidooi om bewust om te gaan met onze traditie, want als we vandaag zijn wie
we zijn, is dat ook te danken aan de vorige generaties. De tien essays handelen
over onze identiteit, als individu, maar ook als lid van een ruimer sociaal en
cultureel-historisch verband. Koen Lemmens onderzoekt wat het betekent om een
maatschappelijke structuur, instellingen, sociale zekerheid, cultuur, taal of
religie van voorgangers te erven. En wat het betekent om ze vervolgens over te
dragen aan wie na ons komt.
Niets blijft over E. L. Todd 2021-01-14 Skye begint te geloven dat zij en Cayson
nooit over hun meningsverschillen heen zullen kunnen komen. De rest van de kliek
raakt net zo geïrriteerd door Caysons gedrag, en Skye is enigszins gerustgesteld
dat ze niet de enige is. Ondanks de avances van de knappe Ward, blijft ze
vasthouden aan de overtuiging dat er maar één man is die ooit haar hart zal
hebben. Maar dat verandert wanneer Skye Cayson een onvergeeflijke fout ziet
begaan. Cayson blijft twijfelen over Skye. Hij weet dat hij van haar houdt, maar
is dat genoeg om het verleden achter zich te kunnen laten? Wanneer Sean naar zijn
appartement komt voor weer een gesprek, vertelt hij Cayson iets wat zijn leven
voor altijd zal veranderen. En het is misschien genoeg om terug bij zinnen te
komen. Rolands leven gaat de goede kant op wanneer hij een promotie krijgt
aangeboden op zijn werk. Alles valt op zijn pootjes nu hij een vast salaris en
genoeg geld heeft om een eigen woning te huren. Maar wanneer hij samen met Heath
naar een feestje gaat, maakt Skye een opmerking die hij maar niet van zich af kan
zetten. Conrad wendt zich tot zijn vader en vraagt hem weer om een gunst, maar hij
is er niet zeker van of zijn vader hem deze keer zal helpen.
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale
en een private eye die voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië
maakt Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog geen 24 uur later is hij de
trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een
reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich
enkele zwaar bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk:
Liberty blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een
pistool overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel later
uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een politiek
wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze
militaire installatie de hoofdrollen spelen.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd op
haar is, wordt ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar
hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano Gomez
beter leren kennen en een punt zetten achter de relatie met de jongen die ze al zo
lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het
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spel te zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt
ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den
Ham.
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's
Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is
vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar
favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs,
dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om
te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als
legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het
werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de
mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is
eerder verschenen en ook los te lezen.
De Donovan Brothers-brouwerij Victoria Dahl 2019-01-08 In de Donovan Brothersbrouwerij bruist en borrelt het, en niet alleen van het bier! (1) Bruisende kussen
(Feelgood 9) Met haar blonde paardenstaart en grote groene ogen ziet Tessa Donovan
er helemaal uit als the girl next door. Dat verklaart misschien waarom rechercheur
Luke Asher haar niet meteen ziet staan wanneer hij arriveert bij de Donovan
Brothers-brouwerij om een inbraak te onderzoeken. Daarbij heeft hij al genoeg aan
zijn hoofd, zoals het feit dat zijn collega zwanger is en iedereen denkt dat híj
de vader is. Toch zoekt hij Tessa steeds weer op. En al snel wil hij nog maar één
ding: haar in zijn bed! (2) Tintelend verlangen (Feelgood 13) Met Olivia Bishop is
geen lol te beleven. Dat is althans wat haar ex altijd zei. En wat duidelijk
blijkt uit haar saaie bobkapsel en bril. Omdat ze wel wat plezier kan gebruiken,
besluit ze haar leven drastisch om te gooien. Vanaf nu komen haar vriendinnen op
de eerste plaats en laat ze zich niet meer door een vent de wet voorschrijven.
Maar wanneer ze met haar boekenclub in een bierbrouwerij belandt en de sexy Jamie
Donovan ontmoet, weet ze dat ze ernstig in de problemen zit. Want deze man hoeft
maar naar haar te kijken, en ze is als was in zijn handen... (3) Verfrissend
anders (Feelgood 17) Het was bedoeld als onenightstand. Eén nacht vol passie.
Vervolgens zouden Beth Cantrell en Eric Donovan ieder hun eigen weg gaan. Dat was
de afspraak, en de enige reden waarom Eric Beth die nacht in de waan liet dat hij
zijn wildere jongere broer, Jamie, was. Want waarom zou iemand als zij, nota bene
de manager van een seksshop, geïnteresseerd zijn in de saaie, conservatieve Eric?
Tot zijn grote schrik loopt hij haar maanden later onverwacht tegen het lijf - en
nog wel in de brouwerij! Een kwestie van tijd dus voordat ze de waarheid over hem
ontdekt. En dat terwijl hij, nu hij haar weer ziet, niets liever wil dan een
herhaling van die ene nacht... Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
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
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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 seal-training 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
De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige reden dat ik nog leef, is omdat de
baby in me groeit. Mijn baby heeft mijn leven gered. Nu ben ik een gevangene in
het bolwerk van Cato. Hij is kwaad op me. Elke keer dat hij naar me kijkt, is hij
woest. Hij weigert met me te slapen, omdat ik nu de vijand ben. Maar ik mis hem
... en hij mist mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn vader te redden, maar nu
betekent hij iets voor mij. Ik geef om hem en ik weet dat hij om mij geeft. Kan ik
zijn vergeving verdienen? Kan ik zijn vertrouwen verdienen? Maar zelfs als me dat
lukt, zal hij me dan toch neerschieten?
De bol van Kandra (Oliver Blue en de school voor Zieners—Boek 2) Morgan Rice
2019-12-06 “Een krachtig begin van een serie die een combinatie van pittige
protagonisten en uitdagende omstandigheden belooft, niet alleen voor tieners maar
ook voor volwassen fantasy fans die op zoek zijn naar epische verhalen, gevoed
door krachtige vriendschappen en vijanden.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
(over Een Troon voor Zusters) “De verbeelding van Morgan Rice kent geen grenzen!”
--Books and Movie Reviews (over Een Troon voor Zusters) Van #1 bestverkopende
fantasy auteur Morgan Rice komt een nieuwe serie voor jonge tieners (en ouder)!
Fans van Harry Potter en Percy Jackson – zoek niet verder! In DE BOL VAN KANDRA:
OLIVER BLUE EN DE SCHOOL VOOR ZIENERS (BOEK TWEE), is de elfjarige Oliver Blue
terug in het heden en moet hij zijn best doen om Armando te redden voordat zijn
voorbestemde sterfmoment aanbreekt. Maar wanneer Oliver erachter komt dat de
heilige Bol van Kandra is gestolen, weet hij dat het aan hem is – en alleen aan
hem – om de school te redden. De enige manier om dat te doen is door terug in de
tijd te reizen, naar Engeland in 1690. Daar moet hij een heel belangrijk persoon
zien te redden: Sir Isaac Newton. De Obsidian School heeft zelf ook krachtige
Zieners. Zij zien Oliver het liefst verdwijnen. Wanneer ze Chris, Olivers pestkop
van een broer, inschakelen en transformeren, zou dat weleens kunnen uitlopen op
een gevecht tot de dood. DE BOL VAN KANDRA is boek #2 in een meeslepende nieuwe
serie vol magie, liefde, humor, liefdesverdriet, tragedie, lotsbestemming en een
verzameling schokkende verrassingen. Je zult verliefd worden op Oliver Blue en het
zal lastig worden om het boek ’s avonds neer te leggen. Boek #3 in de serie (DE
OBSIDIANS) is nu ook beschikbaar! “Dit is het begin van iets opmerkelijks.” --San
Francisco Book Review (over Een Zoektocht van Helden) Eveneens beschikbaar zijn de
andere fantasy series van Morgan Rice, inclusief EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1
IN DE TOVENAARSRING), met meer dan 1,300 vijfsterren recensies!
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd twee
mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een boekenverzamelaar met een
zwaar boek, een kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken
aan hun verwonding; telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas
Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke,
folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te
maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn
team denkt daar anders over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg
kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg
moeilijk krijgt. Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een
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soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE TOVENAARSRING
heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie,
dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden aanspreken.
Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books
and Movie Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1
Bestverkopende fantasy serie DE TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN
MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-delige fantasy serie met meer dan 1.000
vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand. Een
geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal
rondom een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het
Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier kinderen, de minst favoriete
van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt dat hij anders is dan de anderen.
Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij de
mannen van de Koning en de Ring te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de
andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door zijn vader wordt verboden om deel te
nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de
pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het
Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof
heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en
verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen, en het
eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds
onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een
buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de
Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft
die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming.
Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de koning.
Terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft.
Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem
onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft gekend,
in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voordat
Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij zo graag wil zijn, moet
hij zijn training afronden. Maar die wordt plotseling onderbroken als hij wordt
meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem en het
gehele koninkrijk ten onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het
epische verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken,
intriges en politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten,
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar
een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Het boek bevat 82.000 woorden.
Drie jaar Anders Roslund 2021-06-01 Twee meisjes verdwenen op dezelfde dag toen ze
slechts vier jaar oud waren. Ze rusten voor altijd op hetzelfde kerkhof. Alleen
liggen ze geen van beiden daadwerkelijk in hun graf. Rechercheur Ewert Grens en
undercoveragent Piet Hoffmann gaan op onderzoek uit. De zoektocht naar een verband
tussen de twee meisjes leidt hen naar een gruwelijke, perverse wereld. Kunnen ze
de meisjes levend terugvinden? De tijd dringt. ‘Onverbiddelijk spannend.’ –
Skånska Dagbladet ‘Roslund is een briljante misdaadauteur.’ – Dagens Nyheter ‘Een
uitermate zenuwslopende pageturner.’ – Svenska Dagbladet
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Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per
stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar
renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé
kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische
Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al
jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen
schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen
paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een
ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto
om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun
dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky
Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de moorden –
en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één
agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van
slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog
steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar
stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen
te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze
kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.
Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en
leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een
poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een
ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan
staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op
instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat.
Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je
hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie –
met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht
blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Tekens zijn overal Laura Lynne Jackson 2020-06-04 Liefde vergaat nooit. Een boek
vol hoop en troost. De band die je hebt met je dierbaren verdwijnt niet na de
dood. Je houdt niet ineens op met van iemand houden of aan iemand denken. En soms
gebeurt er iets, droom je iets, voel je iets waarvan je denkt: zou het? Ben ik gek
of is dit een teken? Zelfs de nuchterste mensen hebben weleens iets meegemaakt dat
ze niet konden plaatsen. Laura Lynne Jackson is een van de bekendste mediums uit
de Verenigde Staten. In Tekens zijn overal laat ze ons door middel van voorbeelden
zien dat wat we vaak instinctief voelen klopt. Ze vertelt verhalen van mensen die
bizarre ervaringen hebben meegemaakt, zoals een moeder die sinds het overlijden
van haar zoon overal herten tegenkomt; ze wordt er zelfs midden op de snelweg door
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gestopt. Of de vrouw die een dollarbiljet ontvangt met de naam van haar overleden
man, als teken dat het goed met hem gaat. En het nummer van Elvis Presley dat
Laura Lynne Jackson altijd op de sterfdag van haar vader ergens onverwacht hoort.
Als je ervoor openstaat, dan heb je geen medium nodig om je te vertellen wat je
diep van binnen eigenlijk al weet. Tekens zijn overal is een boek vol liefde, hoop
en troost. Laura Lynne Jackson studeerde in Oxford en heeft jarenlang Engels
gedoceerd. Ze is een gecertificeerd medium en is verbonden aan de Forever Family
Foundation en Windbridge Research Center, waar ze ingezet wordt om mensen te
helpen die iemand zijn verloren.
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?
Kinderscènes Valery Larbaud 2021-05-18 Dit boek bevat de nooit eerder integraal
vertaalde Enfantines van Valery Larbaud. Met toevoeging van een destijds niet
opgenomen ‘enfantine’ en gravures uit een geïllustreerde editie van 1926. In
Kinderscènes roept Valery Larbaud fijnzinnig de fantasie- en gevoelswereld van
kinderen en jonge adolescenten op, onnadrukkelijk in het teken van de verglijdende
tijd of tegenover de nuchtere stijl van volwassenen gesteld. Soepel, beeldend en
geestig weet hij de vluchtige kinderziel in taal te vangen. Deze verrassende
verhalen hebben ruim een eeuw nadat ze in 1918 in Frankrijk als bundel uitkwamen
nog steeds een onnavolgbare charme. ‘Enfantines bevat prachtige verhalen.’ –
Maarten ’t Hart ‘Een alleraardigste, zachte, heel licht ironische, schuwe,
vriendelijke man. Je bent telkens bang hem in de conversatie te hard aan te
stoten.’ – E. du Perron over Larbaud aan Jan Greshoff ‘De Enfantines zijn zo
eenvoudig, zo helder, zo argeloos schalks dat je erg goed moet kijken om te
ontdekken waar Valery Larbauds kunst precies in schuilt.’ – Roger Grenier ‘Uw
verrukkelijke Enfantines dompelen me onder in pure tover. Ik lees en herlees ze
een voor een.’ – André Gide aan Valery Larbaud
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op
rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert.
Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt
Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting
en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje
wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig
incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over
Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en
intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas
(Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over
haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke
band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de
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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.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomenserie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie
begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde.
Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze
heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft
het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een
knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is
wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies
vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het
probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en
zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier
nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar
gelijke gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je
weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Mijn droom van Afrika Corinne Hofmann 2011-11-07 Ik moet toch een leven kunnen
opbouwen na Afrika, denkt Corinne Hofmann bij zichzelf na een lezing over haar
tijd bij de Masai. Ze besluit een sabbatical te nemen en op zoek te gaan naar wat
ze echt wil. Ze maakt een voettocht van 720 kilometer door Namibië en laat zich
meevoeren door het prachtige land. Kenia mijdt ze bewust, om eindelijk los te
komen van haar verleden daar. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en
Corinne moet toegeven dat het land haar trekt... Wanneer haar dochter Napirai te
kennen geeft dat ze haar vader wel zou willen zien en dat ze op zoek wil gaan naar
haar roots, nemen moeder en dochter een aantal weken vrij om Napirais geboorteland
beter te leren kennen. Eenmaal weer in Kenia wordt Corinne in vervoering gebracht
door de prachtige rode kleuren van de Masai-krijgers en de onvergetelijke geuren
van haar tweede vaderland. Na een reis van twee maanden is het eindelijk zover:
Napirai ontmoet haar vader Lketinga, Mama Masulani en haar halfzusjes.
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien
hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele Revolutie.
Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele
mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers te onderzoeken. Wangs
onderzoek leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die
wordt beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is
die wereld alleen maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de
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wetenschappers, tot een samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die
de mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het eerste,
adembenemende deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het voortbestaan
van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren werden
verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver van
China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese schrijver ooit
de Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een sciencefictionroman.
De trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de
makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens
nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke combinatie
van wetenschappelijke en filosofische speculatie, politiek en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse en de
Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een droomachtige gamewereld, terwijl
politieagenten en natuurkundigen zich bezighouden met wereldwijde samenzweringen,
moorden en buitenaardse invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Zonder angst Lisa Gardner 2015-10-15 Detective D.D. Warren raakt gewond bij het
intensieve onderzoek naar moorden die verdacht veel lijken op die van
seriemoordenaar Harry Day. Alleen: Harry Day is al veertig jaar dood. Het spoor
leidt naar zijn twee dochters. Shana Day trad in haar vaders voetsporen en zit al
jaren vast voor meerdere moorden. Zijn andere dochter, Adeline, werkt inmiddels
als psychiater en heeft een zeldzame genetische aandoening waardoor ze geen pijn
kan voelen. D.D. Warren gaat op bezoek bij Adeline. Hoe kan haar zus, die al tien
jaar eenzaam is opgesloten, de belangrijkste verdachte zijn voor deze brute
moorden? Of is Adeline zelf misschien beïnvloed door haar vader?
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder
date. Regel twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij
voorkeur een student van een hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirantlid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te houden. Helaas
heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende vriendje.
Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op
het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En
daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit
dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew
Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen
seconde. Hij is al gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke
les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een
atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew
niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA
BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze
stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met
haar familie, negen kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken
worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl
over ‘Gevallen Dromen’
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
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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?
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
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een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem
het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale
gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er
nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
één enkel seizoen de absolute top bereiken.
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