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Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu
verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd
achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze
bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze
te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels
meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde
voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de
vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat
niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij het
gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij
zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te
komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een tweede
kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in
Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre
heeft een wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,
gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen. Maar
omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze
na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend,
besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in
Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar
als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar
blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen.
Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan
zich aan iets of iemand te binden. In Jacks caf komen Luke en Shelby elkaar tegen, en
het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden
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moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA
DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder
zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang
daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin
River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen
lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper
nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven
opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet bij te laten
zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een
manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed
veranderd is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze
krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van het
stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te
verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL
Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De
diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van
haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen,
lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
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
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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 altijd verliezen.
Tegen beter weten in Charlotte de Monchy 2020-04-16 Verfrissend, grappig en
natuurlijk romantisch – de schrijfstijl van Charlotte de Monchy is
onweerstaanbaar Lois werkt voor een kleine, noodlijdende uitgeverij in Amsterdam.
Er ligt daar in een la nog een bijna verlopen contract voor een biografie over
Marius Delaive, een Nederlandse tienerster uit een beroemde boyband. Die biografie
zou de uitgeverij uit de rode cijfers kunnen halen, maar Marius woont inmiddels in
Canada, waar hij een houtbewerkingsbedrijf is begonnen, en wil met rust gelaten
worden. Het contract heeft hij getekend onder druk van zijn agent en nu wil hij er
niets meer mee te maken hebben. Lois wordt door haar werkgever naar Canada
gestuurd om zo veel mogelijk informatie van Marius los te krijgen en het boek toch
te schrijven. Het is voor haar een mooie kans, aangezien ze droomt van een carri re
als schrijfster. Bovendien komt het haar meer dan goed uit om een tijdje naar het
buitenland te gaan en zo haar ex te ontlopen. Ze neemt haar intrek in een
gemoedelijke B&B in het dorpje en wordt meteen vriendinnen met de sympathieke
uitbaatster Jill. Jills beste vriend Chris is ook een goede vriend van Marius; dat
beschouwt Lois als een veelbelovende start. Maar het blijkt veel moeilijker dan ze
ooit had gedacht om door te dringen tot de stugge voormalige ster. De pers over
de boeken van Charlotte de Monchy ‘Nee heb je staat wat mij betreft bovenaan de
lijst van must-read-zomerboeken van 2019.’ Chicklit.nl ‘Het Nederlandse
antwoord op al die Engelse feelgood/chicklit-auteurs: de boeken van Charlotte
de Monchy zijn helemaal van nu, lekker geschreven en met herkenbare hoofdpersonen
die je gemakkelijk meeslepen in hun leven.’ Marleen Koolmees, Libelle ‘Een vrolijk en
ontspannend boek dat je het liefst in
n keer uitleest.’ Flair
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde
verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen
reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen
heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de
diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van
deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al
jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Verloren in de jungle Marja West 2021
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Het verlies van Belgi Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I
wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van
de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem
wil koning van Belgi worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen
ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' Belgi nog
niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck
reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van Belgi . Dit rijkelijk
ge llustreerde boek is een must have voor iedereen die ge nteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
Vurig sensitief opvoeden Nessie De Zitter 2019-08-27 Een grote mond, een heftig
temperament en toch ook een gevoelig, teer hartje... Een vurig sensitief kind
balanceert voortdurend tussen twee uitersten: het heeft behoefte aan actie, maar
raakt tegelijk ook heel snel overprikkeld. Voor hun ouders kunnen vurig
sensitiefjes - ook wel hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen met een sterke wil
genoemd - een ware uitdaging zijn. Dit boek leert je om je vurig sensitieve kind beter
te begrijpen en je eigen handvatten te vinden zodat je op een positieve manier met hen
om kunt gaan. Waarom is het opvoeden soms zo'n strijd? Hoe reageer je op
driftbuien? En hoe kun je op een constructieve manier met elkaar communiceren?
Dankzij de praktische stappenplannen en de vele haalbare tips breng je opnieuw rust
in je gezin n help je je vurig sensitieve kind om zijn talenten ten volle tot bloei te
laten komen.
Water en vuur Fran oise Bourdin 2014-08-28 Als Scott Gillespie
onverwachts op bezoek gaat bij zijn ouderlijk huis, ontdekt hij tot zijn grote
verbazing dat zijn vader, Angus Gillespie, is hertrouwd met Am lie, een Fran aise.
Na de bruiloft is Am lie met haar vier kinderen in zijn Victoriaanse landhuis
getrokken. Scott en de kinderen, drie drukke jongens en een meisje, proberen hun
territorium af te bakenen. Persoonlijkheden botsen, jaloezie steekt de kop op en de
spanning is om te snijden.En dan is er nog de vraag die de hele familie bezighoudt: wie
wordt de erfgenaam van Angus en zal zich in de toekomst mogen ontfermen over de
lucratieve distilleerderij en het landhuis, die samen het Gillespie-imperium vormen?
Terwijl beide families de wapens opnemen, lijkt er maar
n sleutel tot verzoening
te zijn: de onwaarschijnlijke liefde die te midden van alle ruzies ontluikt...
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van
de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf
het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks
volledige en aangename personages te cre ren. Ik kan bijna niet wachten op het
vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles)
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AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is
boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te
doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen
voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI, met
zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer
de nieuwe president, nog nauwelijks be digd, hem belt dan kan hij haar niet de rug
toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot
helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht
wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar
naaste adviseurs. De presidenti le oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met
zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke.
Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke
realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller
en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een
paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij
kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie
dat zich afspeelt op het drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone
reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in
n adem wilt uitlezen. Boek #3 in
de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
Boys' Life 1984-02 Boys' Life is the official youth magazine for the Boy Scouts
of America. Published since 1911, it contains a proven mix of news, nature,
sports, history, fiction, science, comics, and Scouting.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van
Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen
opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten,
tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is
eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te
vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet
blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar
hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Naar bed, naar bed M.J. Arlidge 2017-06-08 ‘Je nagels krijgen heel wat te
verduren terwijl je hoofdstuk na hoofdstuk verslindt.’ Hebban.nl Helen Grace
heeft al genoeg persoonlijke tragedies meegemaakt, maar als het lijk van een bekende
in een nachtclub wordt gevonden, komt het moordonderzoek opeens wel heel dicht
bij haar eigen leven. Helen zwijgt in alle talen over haar connectie met het
slachtoffer en werkt als een bezetene om de dader te vinden. Als er een tweede
slachtoffer valt, wringt Helen zich in zo veel bochten dat alles op scherp komt
te staan en ze een onmogelijke keuze moet maken. Vertelt ze over haar priv leven
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of besluit ze te liegen om de aandacht van zichzelf af te houden? ‘Arlidge voert de
lezer met vaardige hand en gevoel voor psychologie door de stevige plot naar een
ontknoping die een inkijkje geeft in het inktzwarte verleden van de intrigerende Helen
Grace.’ Vrij Nederland over Iene miene mutte M.J. Arlidge schrijft al vijftien jaar
voor verschillende Britse crimeseries. Iene Miene Mutte was zijn debuut als
thrillerauteur en werd lovend onthaald door pers en publiek. Dit is het vierde boek
met de intrigerende inspecteur Helen Grace in de hoofdrol.
ASEM Leen Dendievel 2018-08-30 Je hart gaat als een razende tekeer,
zweetparels op je voorhoofd, een ijzeren gordijn blokkeert je borstkas en je longen
zijn te klein om te ademen. Ga je dood? Ben je ziek? Of gewoon gek? Neen, je gaat niet
dood, toch nu nog niet. Je bent bang, in paniek. Je lijf wil je iets vertellen. Naar
schatting heeft de helft van de bevolking last van een of meerdere angsten. Ook
Leens getikte hart ging haar levensritme verstoren. In ASEM gaat ze op zoek naar
de oorzaak van haar paniekaanvallen. Wat gebeurt er in je hoofd tijdens zo'n
aanval? En kan je er iets aan doen om ze te voorkomen?
Voor altijd mijn dochter Rachel Hore 2020-10-07 Een universeel en recent weer
actueel taboe uit het verleden: alleenstaande moeders die gedwongen werden hun
kind af te staan ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa Montefiore ‘Adembenemend. Een
intens ontroerend verhaal over liefde, verlies en vergeving.’ Dinah Jefferies Als de
achttienjarige Alice Copeman in 1917 een jonge soldaat ontmoet die op verlof is
van het front, worden ze halsoverkop verliefd. Ze raakt zwanger, maar als het
bericht komt dat haar geliefde is omgekomen, zet haar stiefmoeder Alice onder
grote druk om haar dochtertje direct na de geboorte af te staan. Na de bevalling
blijft Alice gebroken achter, rouwend om haar kind en haar geliefde. Edith en Philip
Burns zijn ongewenst kinderloos en adopteren de baby, die ze Irene noemen. Irene
groeit op met het gevoel dat er iets ontbreekt in haar leven, dat ze anders is dan
andere kinderen. Maar niemand vertelt haar de waarheid, en uiteindelijk verhuist ze
naar Londen, de grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht naar het ware
verhaal van haar af komst voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel verhaal
over een liefde in tijden van oorlog.’ The Telegraph ‘Dit gevoelige verhaal, dat
twee generaties omspant, laat zien hoe het verlies moeder en kind jarenlang
be nvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa Montefiore ‘Een
liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror ‘Ik heb echt van dit
boek genoten. Hore benadert moeilijke onderwerpen op een slimme, lichte toon en met
een zonnige positiviteit.’ Daily Mail
Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat kopje of
bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag spatten?
Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken aan elkaar met gouden
lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren maken de vaas juist uniek,
net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe
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van kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken
schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van
het onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de hand van
tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als praktijk.
Waar is de Japanse methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan? Hoe kan je
kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een
gouden randje!
Flirten met de baas Natasha Madison 2018-02-22 E n blik,
n aanraking. E
nacht. Als we de regels breken, zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Dus het is
een goede zaak, dat regels werden gemaakt om te verbreken.
Onderstromen Nora Roberts 2019-04-16 De familie Bigelow lijkt het ideale leven
te leiden in het idyllische stadje Lakeview. Maar achter de gesloten deuren leven de
kinderen Zane en Britt Bigelow in angst. ‘Een van ’s werelds succesvolste
auteurs.’ AD Magazine De familie Bigelow lijkt het ideale leven te leiden in het
idyllische stadje Lakeview. Vader Graham is een succesvolle chirurg, de moeder
van het gezin is een mooie vrouw, een graag geziene verschijning binnen de hechte
gemeenschap van het stadje. Maar achter de gesloten deuren leven de kinderen Zane
en Britt Bigelow in angst. Hun vader houdt de familie in een ijzeren greep, en zij
hebben geleerd om daar zo goed mogelijk mee om te gaan en het voor de rest van de
wereld verborgen te houden. Tot de dag dat Zane vier minuten te laat is en de
fout maakt met zijn vader in discussie te gaan. De consequenties verscheuren de
familie, en de -ouders komen in de gevangenis terecht. Zane en Britt groeien op bij hun
liefhebbende tante en grootouders, maar de gebeurtenissen van die dag hebben hun
sporen achtergelaten. Jaren later is Zane een succesvolle advocaat geworden, en
keert hij terug naar Lakeview, vastbesloten om de demonen van vroeger voor
altijd te laten rusten. Zijn tante en zus wonen nog altijd in het stadje, maar er is
ook een nieuwe bewoonster, Darbey McCrae. En onder haar vrolijke uiterlijk
schuilt een dieper trauma dan Zane kan vermoeden. De pers over Nora Roberts ‘I
love Nora Roberts.’ Stephen King ‘Amerika’s favoriete auteur.’ The New Yorker
‘Nora Roberts is een superster.’ The New York Times
Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is een weerwolvenfeest op
school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en Noura niet.
Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is vol dansende vampieren
en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens meester Frankula gaan Dolfje
en Noura de wedstrijd winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers moeten af...
Bekroond door de Nederlandse Kinderjury
De Zeven Snaren Willy Vandersteen 2017-04-21T00:00:00+02:00 Als Sidonia
per ongeluk in een put valt en er weer probeert uit te komen via een bezemsteel,
vliegt ze met de bezem de lucht in. De bezem is van de heks Antanneke die de Harp met
de Zeven Snaren wil vernietigen. Als de harp blijft bestaan, zullen de mensen
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barmhartig worden en dat wil de heks voorkomen. Onze vrienden proberen de Harp in
veiligheid te brengen. Of zijn de tovenaars en heksen hen te snel af?
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften...
Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs zien
komen: van de ring tot de jurk, van de stralende blikken tot... de tranen van
verdriet. En het is precies dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek
te gaan naar een man. E n keer voor het altaar in de steek gelaten worden is meer
ndan genoeg! Maar wanneer ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed
waarom ze de liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn puberende
zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en heeft problemen op
school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets aan
haar zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol n dat hij ondertussen haar hart wil veroveren!
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van
Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een
dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding
om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op
onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er
nog een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir
Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met
een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor
thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste
tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het
lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de
erfgenaam.
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-10-11
In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de Tovenaarsring), vertrekken Thor en
zijn vrienden van de Krijgsmacht op een epische tocht naar de uitgestrekte wildernis
van het Rijk om het eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden.
Thor vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen, het
tegen onverwachte monsters opnemen en zij aan zij strijden in onvoorstelbare
gevechten. Ze bezoeken exotische landen en ontmoeten wezens en mensen die hun
verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar aan alle kanten op de loer ligt. Ze
zullen al hun vaardigheden nodig hebben als ze willen overleven terwijl ze het
spoor van de dieven volgen, dieper en dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen
naar het hart van de Onderwereld,
n van de zeven koninkrijken van de hel, waar
de ondoden regeren en de velden zijn bezaaid met botten. Thor moet al zijn krachten
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oproepen, en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In de Ring moet
Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof naar de Westelijke vesting van Silesia
leiden, een duizend jaar oude stad op de rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen
hebben er voor gezorgd dat de stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar
ze hebben het nog nooit moeten opnemen tegen een leider als Andronicus, met zijn
leger van een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te zijn.
Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick en
Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de oorlog. Ondertussen
glijdt Gareth steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid en moet hij op zijn hoede blijven
voor degenen die hem uit de weg trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn
leven om zijn liefde Alistair en de stad Savaria te redden van de wilden die de Ring
binnen zijn gedrongen. En Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten
besluiten of hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de man te worden
die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun levens en de situatie niet erger
lijkt te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee schokkende plotwendingen.
Zal Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal het
Zwaard van het Lot gevonden worden? EEN GELOFTE VAN GLORIE is een episch
verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en
politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog,
ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in de Cara ben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre
neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan ze ooit had
gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar moeder
Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze
over aandacht van de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen
laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre
en Victor trouwen en verhuizen naar Ha ti, en het leven lijkt hen toe te lachen.
Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een
grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet van haar leven...
‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans,
onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied
van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met
de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een
gevangene die dorst naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik
zal het de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen
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haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist; het
internet is mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig; een
zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires, Victoria
Quinn, Aurora Rose Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky,
Claire Contreras, Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins,
Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan, Belle
Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose, Nora
Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston,
Vanessa Vale, Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery
Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
Zeil- en tuigtrim Ivar Dedekam 2006 Tips en trucs om de boot sneller te laten
zeilen.
Niet zonder elkaar Jill Shalvis 2019-01-15 Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk
haar leven weer op orde, nadat ze haar zus verloor bij een auto-ongeluk. Op het
eerste gezicht heeft ze alles wat ze wil: een liefhebbende familie, een droombaan in
een van de beste restaurants in LA en een leuke vriend. Dus waarom voelt ze zich
dan zo leeg, alsof er een deel van haar ontbreekt? Quinn krijgt deels antwoord op
die vraag wanneer een advocaat haar opspoort en een heftig geheim onthult - plus
een mysterieuze erfenis die alleen zij kan claimen. De schokkende waarheid spoelt als
een vloedgolf over haar heen. Haar hele leven was een leugen. Ze besluit haar
leven in LA achter zich te laten en naar Wildstone, Californi , te vertrekken. Het
bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje - niet in het minst vanwege de
knappe, donkerharige vreemdeling die ze steeds tegen het lijf loopt. Daar staat
haar n g een grote verrassing te wachten. Haar erfenis is namelijk geen geldbedrag
of huis - maar iets wat haar hele leven en alles wat ze over zichzelf en haar
familie wist, op zijn kop zet...
Je hebt w l iets te verbergenMaurits Martijn 2021 'Van absolute wereldklasse.'
- Alexander Kl pping 'Indrukwekkend.' - Huib Modderkolk Facebook weet bij wie je
gisteren op bezoek ging De Belastingdienst zag hoe je er kwam Apple hield bij
hoelang je er bleef Amazon hoorde wat je er zei En Google wist al dat je het van
plan was In deze nieuwe editie van hun bestseller Je hebt w l iets te verbergen
laten onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis zien dat
privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leren smartphones
kraken en computers hacken, voelen hoge ambtenaren en datahandelaren aan de
tand en interviewen de scherpste denkers over privacy en surveillance. Zo leggen ze
bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke
ingrijpende gevolgen dat heeft voor ons allemaal. Dit boek is het resultaat van
jarenlange diepgravende onderzoeks- en datajournalistiek naar privacy en
surveillance voor De Correspondent, waarvoor Maurits Martijn en Dimitri
Tokmetzis verschillende journalistieke prijzen wonnen. Bron: Flaptekst,
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uitgeversinformatie.
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met
zijn besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig
gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel
duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een vriendin
heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom
vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt
iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity
houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date
koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en
weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn
moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover
Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft
verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft
behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze
ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.
De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur onderzoekt de
verdwijning van een hopeloos verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen,
schijngestalten en andere zwarigheden vormen obstakels op een pad dat uiteindelijk
leidt tot een oplossing van het mysterie. De lezer is ook getuige van de laatste
zeven levensdagen van de vermiste. Een verrassende ontknoping werpt nieuw licht
op de wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een droogkomisch
detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste orde.
Twee werelden Robyn Carr 2015-01-06 Na een zware klus waarbij ze gewond is
geraakt, besluit FBI-agent Laine Carrington dat het tijd is om wat afstand te
nemen van haar hectische leven in Boston. Ze neemt langdurig verlof op en vestigt
zich tijdelijk in Thunder Point. Op deze veilige plek hoopt ze tot rust te komen en
mensen weer te leren vertrouwen. Eric Gentry heeft fouten gemaakt in zijn jeugd,
maar nu is hij vastbesloten alles goed te doen. Als hij ontdekt dat hij een dochter
heeft, verhuist hij naar haar woonplaats, Thunder Point. Hij droomt ervan zich
hier eindelijk echt te settelen. Dat hij eenzaam is, heeft hij geaccepteerd Een man met
zijn verleden is nu eenmaal geen prins op een wit paard. Als Laine en Eric elkaar
ontmoeten, vallen ze als een blok voor elkaar. Tegelijk beseffen ze dat ze uit heel
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andere werelden komen. En het is nog maar de vraag of de afstand tussen hen ooit
te overbruggen is...
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een onbekend virus
de kop op: corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de
gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich aan, het land stevent af op
een lockdown. In die almaar benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie
moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld op een bankje wordt
aangetroffen, beweert dat hij is gevallen terwijl nogal wat verwondingen op
mishandeling wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een
lange rij. Een afrekening, een homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen een
huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad is en wat niet.
Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven niet
aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is hier meer aan de hand? Luk
Borr breekt er zich het hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur
bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen. Na drie
nominaties kreeg Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018
voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het een
'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede
skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.
Spervuur Lee Child 2011-08-12 Wanneer Reacher in deze zevende Jack Reacherthriller van Lee Child de jonge Richard Beck redt van een brute kidnap, raakt hij
verstrengeld in een veel grotere criminele zaak. Als Reacher in Spervuur, de zevende
Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, getuige is van een brute
kidnap in Boston, neemt hij het recht in eigen hand. Hij redt een doodsbange jonge
man, Richard Beck. Het loopt uit op een fatale schietpartij. Richards vader lijkt
niet zuiver op de graat te zijn. Mogelijk een drugsbaron. Jack Reacher gaat onder
valse vlag uitzoeken wat er op het landgoed van de Becks aan de hand is. Heeft
Quinn er iets mee te maken? Die schoft is toch allang dood? Lee Child is winnaar
van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,
gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens
Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Een uitgekiende mix van seks,
spionage, spanning en non-stop actie.’ Washington Post
De terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke Sellnick.) 2021
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