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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 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.
Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit
voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16
Meer dan een decennium geleden peilde
Geschiedenis van de wereld van morgen
het diepe ongenoegen met de bestaande
orde, in de grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de kleine
omgeving van het dagelijks leven.
Woelige tijden zouden aanbreken. Zo
gebeurde. In Vergeet dat onze tijd
zoveel complexer is dan alles wat
ooit voorafging maakt Rik Coolsaet
opnieuw de balans op, op zoek naar de
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polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen
decennia ons heeft gebracht. Dit is
een geschiedenis van het heden, in
het licht van gisteren, met het oog
op morgen.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen
2020-11-04 Een zinderend en
openhartig autobiografisch boek In
een bocht van een slingerende weg
tussen bos en olijfgaarden in NoordItalië staat het huis dat Alma’s
ouders als ruïne kochten. Al in haar
eerste levensjaar namen ze haar mee,
en sindsdien ging er geen zomer
voorbij zonder het huis waar alles
zich intenser af lijkt te spelen dan
in Nederland. Alma’s vader werd er
ziek en overleed het jaar daarna, een
maand voordat ze naar Italië zouden
gaan. Het huis dat zo vervlochten was
met hem, symboliseerde zijn
afwezigheid, en in de zomers daarna
werd het gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in Alma’s
leven liet de taal haar in de steek,
nu wendt ze juist die taal aan om
grip op de gebeurtenissen te krijgen.
In Bewaar de zomer neemt Alma
Mathijsen de lezer mee naar de zomers
in het huis waar ze haar rouw leerde
verstoppen tussen de spleten en waar
ze ontdekte hoe ze zichzelf moest
laten vallen van de hoogste brug in
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de vallei. In dit zinderende en
openhartige autobiografische boek
reflecteert Mathijsen op verlies,
volwassen worden, taal en liefde.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik
Derek nog niet heb verteld, simpelweg
omdat het iets is dat ik nooit met
iemand wil delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne. Maar
wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het
tot me door dat de waarheid aan het
licht moet komen. Maar dan komt hij
er zelf achter ... en dat maakt het
een miljoen keer erger.
Mathilda's geheim Corina Bomann
2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een
absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor van de levens
van drie heel verschillende vrouwen.
Elk op hun eigen manier proberen zij
een weg door het leven te vinden, op
zoek naar een gelukkige toekomst in
een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder
in 1931 plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan komt de
indrukwekkende Agneta Lejongård in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s
voogd te zijn en ze neemt Mathilda
mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat Agneta haar
tante is, maar voordat Agneta haar
over haar afkomst kan vertellen,
wordt Europa verscheurd door de
Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals
iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda
haar lot in eigen handen moeten nemen
en nieuwe wegen moeten bewandelen op
zoek naar geluk. In de pers ‘Corina
Bomann is het Duitse antwoord op
Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1
van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen.’
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Algemeen Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
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 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.
In alle onschuld Karen Rose
2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne
wordt wakker naast een dode vrouw,
haar bloed aan zijn handen. Hij is
onschuldig, maar wie wil hem erin
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luizen? Is het wraak op een verleden
dat hij liever wilde vergeten? Karen
Rose is een bestsellerauteur in het
genre Romantic Suspense. Haar
thrillers staan garant voor een
combinatie van 'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker
naast een dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen, maar geen enkele
herinnering aan wat er gebeurd is die
nacht. Heeft het voorval te maken met
het verleden dat hij achter zich
gelaten dacht te hebben? Wil iemand
wraak op hem nemen? Zijn vrienden en
zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks
alle bewijslast overtuigd van Thornes
onschuld en zetten alles op alles om
dat aan te tonen. Elk om een heel
eigen reden...
Style your Life Lonneke Nooteboom
2020-04-15 Nederlands populairste
styliste verrast je met haar humor,
persoonlijke anekdotes en natuurlijk
haar geweldige stijladvies! Style
your life van Lonneke Nooteboom is
een unieke combinatie van stijlgids
én motivatiehandboek. De fashion en
celebrity styliste laat met dit boek
niet alleen zien hoe je de knapste
versie van jezelf kunt zijn, maar
inspireert ook om voor jezelf te
kiezen. Lonneke deelt haar
persoonlijke en inspirerende verhaal
over het najagen van haar droom,
geeft een uniek kijkje in haar drukke
leven en laat je natuurlijk niet in
de steek wat stylingtips en -tricks
betreft! Het boek bevat praktische
tips over het combineren van een druk
werkleven met een gezin, me-time en
sporten, over het bijhouden van je
agenda en over keuzes maken en
groeien op businessgebied. Daarnaast
geeft Lonneke natuurlijk ook haar
beautygeheimen en favoriete
shopadresjes prijs, vertelt ze je
alles over haar verzameling vintage
treasures en legt ze haarfijn uit wat
haar unieke stylingmethode nu precies
inhoudt. Kortom: met Style your life
vind je de (levens)stijl die bij je
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past!
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan
2015-10-27 Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor
zijn dochter, Jess. Hij heeft
trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij
met zijn broers runt, is volgeboekt
met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem
moet logeren, en hij mag absoluut
niet laten merken dat hij meer dan
alleen vriendschap voor haar voelt.
Ski-instructeur Brenna Daniels vindt
dat ze het prima voor elkaar heeft.
Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al
jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan
ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een
huis zullen delen. Dan gebeurt er
iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
Een royale vergissing Julia Quinn
2021-04-15 De inspiratiebron voor de
#1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De
Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust
en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En
de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens
beruchtste rokkenjager, tijdens een
diner. In elk leven doet zich een
beslissend moment voor waarna je weet
dat niets ooit meer hetzelfde zal
zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog
kwam te staan met Francesca. Het was
een wonder dat hij zich staande wist
te houden, zo diep was hij getroffen
door haar schoonheid. Helaas vond het
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diner in kwestie plaats op de avond
voorafgaand aan Francesca’s huwelijk
– met Michaels neef. Maar dat was
toen. Nu is Michael meneer de graaf,
en Francesca is weer vrij. Helaas
ziet zij in hem nog steeds niets meer
dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten
door haar zijn ware gevoelens te
tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is
uitstekend binge-materiaal gebaseerd
de populaire historische romans van
Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend
populaire kasteelromans.’ **** NRC
‘Je moet de Bridgerton boeken van
Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
Eens weggekwijnd (een Riley Paige
Mysterie—Boek #6) Blake Pierce
2020-02-27 “Een meesterwerk van
thriller en mysterie! De auteur heeft
fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages met een
psychologische kant die zo goed
beschreven is dat we voelen wat ze
denken, hun angsten ervaren en
meejuichen met hun succes. Het plot
is zeer pakkend en gedurende het hele
boek vermakelijk. De wendingen van
het verhaal houden je wakker van de
eerste tot de laatste pagina.” -Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 van de
bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1
bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen
en vrouwen duiken dood op in de
buitenwijken van Seattle, vergiftigd
door een mysterieuze chemische stof.
Wanneer een patroon wordt ontdekt en
het duidelijk wordt dat er een
verdraaide seriemoordenaar op jacht
is, zet de FBI hun beste troef in:
Special Agent Riley Paige. Riley
wordt aangespoord om terug te keren
naar het heetst van de strijd, maar
Riley, nog steeds opgeschrokken door
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de aanvallen op haar familie, is
terughoudend. Toch weet Riley dat ze
geen andere keuze heeft naarmate de
lichamen zich ophopen en de moorden
onverklaarbaarder worden. De zaak
brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen,
dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley
dieper in de geest van de moordenaar
duikt, realiseert ze zich dat ze op
jacht is naar de meest
angstaanjagende moordenaar van
allemaal: iemand wiens waanzin geen
diepte kent - en die er misschien
toch gewoon schokkend doorsnee
uitziet. Een hartverscheurend
spannende, duistere psychologische
thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6
in een meeslepende nieuwe serie – met
een geliefd nieuw personage – dat je
tot laat in de nacht zal laten
doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige
serie zal binnenkort beschikbaar
zijn.
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
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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.
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
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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 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
Understanding Death John S. Hatcher
2009 A touching and personal
exploration of mortality and death
that explores the inevitable journey
of human life, and the acceptance of
faith. Understanding Death: The Most
Important Event of Your Life
illustrates the need to prepare for
this important moment, even though
many ignore its inevitability. There
is no escape from death and the grief
that can consume one when faced by
the loss of family and friends. The
authors personal insight offers
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encouragement that death is not the
end but the beginning of a new
spiritual existence. Author John
Hatcher surveys his own life, the
decisions he has made over the years,
and how those experiences have
impacted him. Accepting that death is
not the end, that there is another
journey, and that there is time to
accept the inevitable and prepare for
the life hereafter can bring peace
and comfort to all.
Veroverd door leugens Ella Miles
2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur
Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik
werd gekidnapt. Ontvoerd door een
jongen waarvan ik dacht te houden.
Hij verkocht me alsof ik een ding
was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist
ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was
sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak.
En juist dat zorgde voor mijn
vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
opnieuw moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om de man te
vinden die me had verkocht.
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.
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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
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard
en waanzinnig sexy.’ Stephen King New
York, 2035. Een meisje van acht wordt
zwaar getraumatiseerd gevonden in een
steegje. Ze herinnert zich niets meer
en krijgt een nieuwe naam: Eve
Dallas. Vijfentwintig jaar later is
Eve een zeer getalenteerde detective
van de New Yorkse politie, maar haar
verleden blijft haar achtervolgen.
Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar
de echte verrassing moet nog komen:
een vrouw met groene ogen en rood
haar drukt hem een glas champagne in
handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie
ze was, maar Eve Dallas herinnert
zich deze Julianna maar al te goed.
Het lijkt erop dat Julianna haar
zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal
vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids
‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil
worden in een spannend maar ook
romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle
ingrediënten die garant staan voor
uren leesplezier.’ Thrillzone.nl
‘Robb neemt je mee door de straten
van New York en weet je met het katen-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl
Official Guide 2005
6/12

Downloaded from leofarache.com on
August 7, 2022 by guest

Baas Boek één Victoria Quinn
2018-06-11 Tatum Titan Zij is de
rijkste, machtigste en niet te
vergeten mooiste vrouw ter wereld.
Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt
Titan niet veel indruk op me. Haar
uitgeverij, een verlieslatend
bedrijf, wekt in feite eerst mijn
interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens
luisteren naar mijn voorstel. Mijn
assistente probeert tot driemaal toe
om een vergadering te beleggen, maar
Titan wimpelt haar telkens af. Zij
wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk
krijg ik nooit het woord ‘nee’ te
horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel
zelfvertrouwen en intelligentie
beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle
neemt over de situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar koelheid windt me
alleen maar op. Haar
onverschilligheid wekt enkel mijn
interesse. Terwijl zij bewijst dat ze
een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij
mijn respect – en dat is op zich al
een hele uitdaging. En dan plots
wordt zij mijn obsessie.
In corontaine Youp van 't Hek
2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp!
Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers
welke columnist altijd moest blijven.
Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk
mocht vertrekken. Het antwoord was
weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend
te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus
totaal ontwrichte maatschappij in een
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wankele wereld. Bruut uit balans door
de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal
ook niet echt normaal was. Is het
nieuwe dat dan wel? Youp denkt van
niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet
namelijk niks zeker. Net als u en ik.
Is dat zijn kracht? Of juist zijn
zwakte?
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide
handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die
talrijke grote bedrijven door een
zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse
schroeven, structuren worden
vloeibaar. Het is een uitgelezen
moment om cruciale verbeteringen door
te voeren, om stappen te zetten naar
een betere wereld. Een wereld die
beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist Wim Van den
Eynde tientallen mensen uit om
hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren?
Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
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
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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 soortgelijke,
mysterieuze verwijzing bij het lijk
aan.
Onverwacht geluk Danielle Steel
2021-05-04 Wegdromen met een verhaal
dat je raakt met Onverwacht geluk, de
nieuwe roman van Danielle Steel! Als
de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en
oudere Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een droom. Maar
als ze plotseling zwanger raakt, weet
ze dat trouwen uitgesloten is en
vlucht ze terug naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt ze altijd pech
te hebben in de liefde... Wanneer
Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige
dochters, toch ineens uit onverwachte
hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk
alles voor de wind te gaan. Maar hoe
sterk is de band tussen Isabelle en
haar dochters als er een geheim uit
het verleden aan het licht komt?
Race tegen de klok Jo Claes
2021-05-04 Bij het begin van het
nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een
bizarre brief. Daarin eist de
anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de
Leuvense universiteit drastisch moet
verminderen. Om die eis kracht bij te
zetten, zal hij drie studenten van
vreemde origine opsluiten in een
ruimte met een beperkte hoeveelheid
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zuurstof, maar omdat hij slachtoffers
wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten
te redden. Een misplaatste grap,
denkt iedereen. Tot Berg een sms’je
krijgt met de locatie van de eerste
ontvoerde student. De boodschap is
echter zo geformuleerd dat niemand er
iets van begrijpt. Grap of geen grap,
Berg heeft geen andere keus dan te
proberen om het raadsel op tijd op te
lossen. De race tegen de klok is
begonnen.
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...
Het Koningshuis van de Scotch
Penelope Sky 2018-06-28
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21
Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische
leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed
and breakfast begonnen in Umbrië.
Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van
het begin af aan is het een groot
succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat
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ze niet vrijwillig uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder
dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een
naam. Claudette dacht dat ze voorgoed
afscheid had genomen, maar nu blijkt
dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus
zal ze moeten terugkeren naar waar
het ooit allemaal begon...
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
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In
je slaap verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren, angsten
overwinnen en inspiratie vinden. Het
klinkt misschien te mooi om waar te
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zijn, maar dromen zijn géén bedrog.
Dit weet Marco Borsato misschien nog
niet, maar wetenschappers weten
inmiddels beter. Baanbrekend
slaaponderzoek toont dat we
droombewuster kunnen leren slapen. In
lucide dromen kunnen we onze dromen
sturen en droomavonturen scheppen die
ons mentaal sterken. Vlucht niet van
angstdromen, maar omarm deze en vind
inspiratie. Buig faaldromen om naar
succesbelevingen. Ontwaak met meer
zelfinzicht, moed en energie. Aan de
hand van recente wetenschappelijke
inzichten, persoonlijke droomverhalen
en beproefde droomlessen biedt Droom
meester gereedschap om onszelf
sterker te dromen tijdens de slaap.
Tim Post (1984) promoveert aan de
Universiteit Twente en geeft
wereldwijd lezingen en workshops over
de wetenschap en kracht van het
lucide dromen. Post werd bekend door
zijn TEDx Talk over lucide dromen.
Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide
dromen beleefd en deze actief ingezet
voor het stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia
Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn
nog dagelijks met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun relatie was
alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem
aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw
durfde te treden door hun relatie te
verbreken was hij woedend. Het tweede
verhaal Een goed huwelijk gaat over
een bedrogen echtgenote die op wraak
zint als ze erachter komt dat haar
man er een minnares op nahoudt. Als
toegift drie korte verhalen: De
vrijgezellenavond, Het afscheid en
Een vakantieliefde.
De duisternis tussen ons Molly
Börjlind 2021-05-04 Een verslavende
Scandithriller van Rolf en Molly
Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton.
Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
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winderige week in oktober verrast de
25-jarige Emmie haar ouders in hun
huis in de archipel van Stockholm. Ze
wil weten wat er echt gebeurde met
haar broertje Robin, die verdween
toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd
nooit gevonden. Ze mist hem nog
steeds verschrikkelijk. Om verder te
kunnen met haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar haar ouders
willen haar vragen niet beantwoorden.
Haar moeder reageert kil, haar ouders
maken ruzie en het eens zo prachtige
huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een
bejaarde kunstenaar, die in een oude
vuurtoren woont. Tijdens een bezoek
aan zijn studio ziet Emmie een
aquarel van twee spelende kinderen.
Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het
een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje
verdween...
Familiegeheimen Astrid Holleeder
2020-07-09 Familiegeheimen - het slot
van een trilogie, samen met Judas en
Dagboek van een getuige - is een
pleidooi voor een bestaan dat niet
bepaald wordt door anderen. Een leven
waarin Astrid Holleeder het heft in
eigen hand neemt, en kiest voor de
liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid
Holleeder openhartig en meeslepend
over het leven dat zij en de andere
leden van de familie - moeder Stien,
dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
kinderen Richie en Francis - leiden,
voor en tijdens het proces tegen
Willem Holleeder. Maar vooral is er
ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens
van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste
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zielenroerselen, en zijn we getuige
van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog
niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet
haar een vraag stellen, die ik haar
nog niet heb durven stellen. En dan
kan ik verder met mijn leven.'
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?
Golf Course Management 2004
Bij elke wending Brenna Aubrey
2020-11-03 Dus jij wilt een held
zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft
alles in de hand, en met de liefde
die hij voelt voor geek girl Mia
Strong is het laatste puzzelstukje
van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat
puzzelstukje plots verdwijnt omdat
Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp
nodig heeft, maar te koppig of bang
is erom te vragen. En hoe meer hij
probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen
door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij
zal diep moeten graven en zichzelf
moeten blootgeven... of haar voor
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altijd verliezen.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry
2020-11-03 Als haar grootmoeder
overlijdt, reist Sandrine af naar
haar laatste woonplaats: een eiland
voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist
Sandrine heeft haar grootmoeder nooit
gekend. Als ze hoort dat de vrouw is
overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder
vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het
koude, grijze eiland en maakt kennis
met de bewoners. Die zijn daar, net
als haar grootmoeder, in 1946 komen
wonen en er nooit meer weggegaan. Al
snel vermoedt Sandrine dat de
bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners
zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan
het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur
Damien Bouchard te horen krijgt dat
er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed
aan. De vrouw, die Sandrine heet,
beweert een vreselijke ontdekking te
hebben gedaan op een eiland niet ver
van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je
nachtrust! Eenmaal begonnen kun je
niet meer stoppen met lezen. Maar pas
op! Niets is wat het lijkt.’ *****
Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je
van je stoel; een ongelooflijk goede
psychologische thriller die je
constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl
‘Nog nooit zo’n goeie thriller
gelezen. Toevluchtsoord zit vol
plottwists en het einde is
mindblowing.’ *****
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Thrillerlezers.blogspot.com
Onvoorwaardelijk Vi Keeland
2021-06-10 Steamy romance van de
populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles
achter zich laten en opnieuw
beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt
haar plannen overhoop. Gelukkig is
daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man.
Hij weet niet alleen Aubreys auto
weer op de weg te krijgen, maar hij
haalt haar ook over om de rest van de
reis samen af te leggen. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en vinden
elkaar duidelijk erg aantrekkelijk,
maar Aubrey voelt dat Chance haar op
afstand wil houden. Ze komt er maar
niet achter wat er precies aan de
hand is. Wat heeft Chance te
verbergen? De boeken van Vi Keeland
en Penelope Ward zijn wereldwijde
bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark.
Vi Keeland schrijft solo ook romans.
In Nederland en België lazen en
luisterden al meer dan 25.000 lezers
haar verslavende dirty office romance
De baas.
Als van jou houden verkeerd E. L.
Todd 2020-07-09 Cayson en Skye
genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht
samen in hetzelfde bed. En ze brengen
elk moment van de dag met elkaar
door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om
echt intiem te worden, omdat ze
beseft dat ze nooit weer gewoon
vrienden kunnen worden als hun
relatie niets zou worden. Wanneer ze
dit aan Cayson bekent, leidt zijn
reactie tot een kantelmoment. Slade
geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt
het heerlijk om elke avond uit te
gaan met een ander meisje en houdt
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van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en
daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn
hulp wordt echter niet gewaardeerd.
Slade en Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou verdwijnen.
Maar wanneer het op een avond van te
veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte.
Een nacht van dronken seks tegen de
muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit.
Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Dat nooit meer Chris van der Heijden
2011-12-09 Hoewel het meer dan 65
jaar geleden is dat er een einde kwam
aan de Tweede Wereldoorlog, speelt
die nog steeds een onuitwisbare rol
in ons nationaal bewustzijn. Met Dat
nooit meer schreef Chris van der
Heijden een cultuurgeschiedenis van
Nederland met als centrale vraagstuk
de verwerking van de Tweede
Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek
staan voor het eerst alle grote
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verhalen op een rij: het verhaal van
het aanvankelijke optimisme, de
teleurstelling van Wilhelmina, het
gevecht van de kranten om papier en
prestige, de grote naoorlogse
affaires (Weinreb, Menten, Aantjes),
de tweedeling tussen goed en 'fout',
tot de rol van de Shoah en het
verhaal van Anne Frank. Met Grijs
verleden was Van der Heijden al
verantwoordelijk voor een van de
belangrijkste veranderingen in het
denken over de oorlog, dit boek is
het logische en omvattende vervolg
ervan. 'Grijs Verleden is zonder
twijfel een van de belangrijkste
boeken over Nederland en de Tweede
Wereldoorlog van de laatste jaren.' HANS BLOM 'Van der Heijden weet
ontzaglijk veel van de periode, en
hij vertelt in Zwarte renaissance
graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
Grappige verhaaltjes voor het slapen
gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09
Tien verhaaltjes over koning Bobbel
en zijn koningin. Ze beleven de
gekste avonturen en blijven altijd
optimistisch. Met veel kleurige,
vrolijke illustraties. Voorlezen
vanaf ca. 4 jaar.
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