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Op zoek naar geluk Jennifer Probst 2015-11-25 Genevieve MacKenzie heeft haar leven volledig onder controle. Ze heeft alles wat haar hart begeert, staat
op het punt om te trouwen met een charmante arts en is zelf een talentvolle chirurg. Maar op haar trouwdag vlucht ze tot haar eigen verrassing weg door
het raam van de kerk... waar haar beste vriend haar letterlijk opvangt. Als Wolfe zijn beste vriendin op haar trouwdag opvangt na een sprong uit het
kerkraam, stelt hij geen vragen. Hij maakt dat ze daar samen wegkomen, vastbesloten om op haar te passen en later de waarheid achter haar
wanhoopsdaad te achterhalen. Maar als zijn eigen gevoelens meer dan platonisch blijken te zijn, beseft hij dat hij de vriendschap op het spel moet zetten om
zijn eigen hart en de vrouw van wie hij houdt te beschermen. Kan de vriendschap tussen Wolfe en Genevieve veranderen in iets diepers – of is het al te laat
voor ware liefde?
Rose Cottage Sherryl Woods 2013-09-24 Rose Cottage Vier zussen, een verwaarloosde cottage en een vleugje magie... (1) ROZEN IN BLOEI - Melanie kan
wel door de grond zakken, zo gênant vindt ze het dat haar vriendje, Jeremy, al die maanden een vrouw en twee kinderen voor haar verborgen heeft weten te
houden. Voor haar voorlopig even geen mannen meer! Het advies opvolgend van haar drie zussen, verlaat ze Boston om een tijdje bij te komen in de cottage
van haar overleden oma. (2) ONDER DE APPELBLOESEM - Bijna had Maggie weer de fout gemaakt hartstocht te verwarren met duurzame liefde. Oké, het
was nóg verstandiger geweest als ze hoe dan ook niet met fotograaf Rick het bed in was gedoken, maar ze is al heel erg trots op zichzelf dat ze nu afstand
heeft genomen, voordat ze weer hopeloos verliefd zou worden op de zoveelste foute man. (3) BIJ TOVERSLAG VERLIEFD - Laat Melanie en Maggie maar
kletsen. Het is al heel wat dat zij, succesvol advocate en workaholic Ashley DAngelo, erin heeft toegestemd een aantal weken door te brengen in Rose
Cottage; dan hoeven haar vervelende zussen vervolgens echt geen flauwe toespelingen te gaan maken over Josh en haar. (4) DROMEN VAN THUIS - Nee
hoor, geen sprake van. Haar zussen kunnen hoog of laag springen, maar Jo D'Angelo is met geen tien paarden naar Rose Cottage te krijgen. Het mag dan
een winters sprookje zijn met een dikke laag sneeuw, Jo heeft alleen maar nare herinneringen aan die plek.
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.
Onverwacht Rebecca Yarros 2017-02-09 Grayson en Samantha zijn beiden toe aan een nieuwe start in 'Onverwacht', het derde deel van de aangrijpende
Flight & Glory-serie van Rebecca Yarros. 'Onverwacht' van Rebecca Yarros is meeslepend en sexy - zoals je van haar gewend bent. Grayson heeft het
verleden naar de achtergrond gedwongen en heeft nog maar één doel: Apachepiloot worden. Ook zijn mooie nieuwe huisgenote Samantha wil niets liever
dan een nieuwe start maken. De aantrekkingskracht tussen hen is niet te negeren en langzaam ontstaat er een hechte band. Maar dan ontdekt Samantha
iets wat ze eigenlijk helemaal niet wilde weten: een andere vrouw heeft jaren geleden beslag gelegd op Graysons hart. Is er nog wel ruimte voor haar?
'Onverwacht' is het zelfstandig te lezen derde deel in de Flight & Glory-serie van Rebecca Yarros.
Machtsstrijd in Jeruzalem Joel C. Rosenberg 2020-06-09 Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C. Rosenberg (Het Kremlin complot,
Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de politieke spanningen met Rusland en de VS. Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur
Joel C. Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de politieke spanningen met Rusland en de VS. Als een
aantal moorden plaatsvinden rond het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, CIA-agent Marcus Ryker op de zaak gezet. Hij stuit op een complot om
de Amerikaanse president te vermoorden. Zitten de Russen erachter, de Iraniërs? Of is er nóg iemand die de invloed van de VS op het Midden-Oosten wil
ondermijnen om zelf in dat gebied de macht te grijpen? Als de volle omvang van het complot tot Ryker en zijn team doordringt, hebben ze nog 96 uur
voordat het ultieme kwaad zal toeslaan. 'Machtsstrijd in Jeruzalem' van Joel C. Rosenberg is het derde deel in de Marcus Ryker-trilogie na 'Het Kremlin
Complot' (#1) en 'Russische roulette' (#2).
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?
Verdubbel je geld in 5 jaar Sam Hollanders 2019-09-24 'Beleggen is voor iedereen. Het is een ambacht. Je kunt de technieken leren en de rest komt neer
op oefening, ervaring en emotionele controle', aldus Sam Hollanders. Na vijf jaar onverstandig en nadien vijftien jaar verstandig beleggen verdubbelde hij
ongeveer driemaal zijn inleg. In dit boek deelt hij beproefde principes, bruikbare tips en een beetje psychologie. Na het lezen ervan zal de belegger het pad
zien om zelf op lange termijn een fors vermogen op te bouwen. Hij zal een eigen persoonlijke en logische beleggingsstrategie kunnen vormen,
beleggingsdiscipline aankweken, en weten hoe de juiste aandelen te identificeren. Dit boek is onontbeerlijk voor elke belegger, jong en oud, ervaren en
onervaren.
Op slag verliefd Meghan Quinn 2020-09-10 Deel 1 van de Brentwood-serie: vol humor, knappe honkbalspelers, bijdehante dames, liefdesverdriet én sexy
romantiek. Alle delen los van elkaar te lezen. Knox Gentry is een van de populairste baseballspelers van het universiteitsteam. Wanneer hij Emory Ealson
ontmoet is hij gelijk helemaal weg van haar. Ze is mooi, slim en ontzettend grappig. Maar Emory houdt hem op afstand. Haar vorige vriendje heeft haar heel
diep gekwetst, en ze zit niet te wachten op een nieuwe relatie. Ze wil liever gewoon vrienden zijn met Knox, al verklaren haar vriendinnen haar voor gek.
Zal het Knox lukken om haar ervan te overtuigen dat ze perfect bij elkaar passen? De Brentwood-serie van Meghan Quinn is ontzettend verslavend en
grappig. Andere delen zijn Van slag en Sla je slag. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Reviews: ‘Meghan Quinn heeft mij absoluut positief weten te
verrassen. De personages bevatten diepgang en zelfspot maar laten ook hun kwetsbare kant zien. Bovendien bevat het verhaal een verrassende wending. Op
slag verliefd is een echte aanrader voor iedereen die van het genre New Adult houdt!’ – @jenniferleest ‘Vanaf de eerste paar bladzijden ben ik weg van de
humor van Meghan Quinn en verliefd op haar mannelijk hoofdpersonage!’ – @kwanteinwonderland ‘Ik denk dat ik een nieuwe favoriete auteur heb als het
gaat om NA-romances! Met humor, de leukste personages en een fijne dosis steamyness is dit gewoon een hartverwarmend verhaal dat je wilt lezen!’ –
@marleen_favoritez
Brandsmoor Roman Helinski 2021-05-11 Bloesemtijd in het Limburgse heuvelland. Op de hoeve van Tristan en zijn vader staat de boomgaard in bloei.
Nieuwe werkkrachten arriveren op het erf, buitenlanders uit de bergen. In het aangrenzende dorpje Hucht zijn de inwoners niet blij met de bezoekers.
Terwijl de spanningen oplopen, wordt Tristan verliefd op de jonge Sofia. Wordt zijn liefde beantwoord? Brandsmoor is een liefdesverhaal, hoe je het ook
wendt of keert. Stevig verankerd in het landschap waar Roman Helinski is opgegroeid.
Tintelende aanraking Maya Banks 2019-01-29 Ze is op de vlucht en rent regelrecht in zijn armen... Als jong meisje werd Jenna ontvoerd door een groep
religieuze fanatici. Haar strenge opvoeding in gevangenschap en volledige afzondering heeft haar tot een gehoorzame en verlegen vrouw gemaakt.
Tenminste, dat wil ze de leiders van de groep doen geloven. Eigenlijk wacht ze gewoon het juiste moment af om te ontsnappen... Isaac Deveraux is
onmiddellijk geïntrigeerd door de mysterieuze en sensuele vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt doodsbang maar weigert hem te vertellen waarom. Als hij
ontdekt dat er heel machtige en gevaarlijke mensen achter haar aan zitten, zweert hij haar koste wat kost te beschermen - en héél dicht bij zich te houden.
Want vanaf de allereerste aanraking weet hij één ding zeker: hij wil dat ze de zijne wordt!
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.
Kus me, Annabel Eloisa James 2013-01-17 Annabel Essex vindt dat haar toekomstige man RIJK moet zijn. Ze heeft meer dan genoeg van lekkende daken
en versleten kleding. Hij moet ook ENGELS zijn. Londen is het centrum van de beschaafde wereld, en Annabel is gek op zijde en warm water. En hij moet
AARDIG zijn. Knap en intelligent hoeft niet, mag wel. Annabel boft maar. Ze heeft hem gevonden! En haar uitverkorene heeft niets gemeen met die arme
Schotse graaf van Ardmore, die alleen maar mooie ogen en veel hersens heeft en, nou ja, goed kan zoenen. Waarom zit Annabel dan nu in een koets op weg
naar Schotland met die arme graaf? En waarom denkt iedereen dat ze getrouwd zijn?
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.
Geboren uit liefde Barbara McMahon 2021-06-15 Dit had ze nooit achter hem gezocht… Lianne O'Mallory wil dolgraag een baby, maar dan moet ze wel
opschieten. Dus heeft het vinden van een geschikte vader de allerhoogste prioriteit! Ze maakt een lijstje waarop alle kwaliteiten staan waaraan de man in
kwestie moet voldoen, maar dat eindigt na een paar mislukte dates in de prullenbak. Waar haar baas, sexy playboy Tray Elliot, het vindt. Hij besluit haar een
onweerstaanbaar aanbod te doen… Dit verhaal is eerder verschenen.
Een oude vijand Tom Wood 2019-02-12 De vierde, ook los te lezen, thriller met de charismatische huurmoordenaar Victor in de hoofdrol ‘Een actiethriller
vol adrenaline en testosteron.’ Veronica Magazine Victor is een freelance huurmoordenaar, een professional, een killer – de beste die er is. Hij is ijskoud,
efficiënt en trefzeker. Hij leeft alleen, werkt alleen en niemand kent zijn achtergrond of echte naam. Voor hem is iedere opdracht een zuiver zakelijke
transactie: hij schakelt het doelwit uit en krijgt daarvoor betaald. Maar nu wordt het wel erg persoonlijk: een oude bekende vraagt Victor om hulp. Niet om
te moorden, maar om te beschermen. Norimov is een Russische gangster die wel gewend is aan doodsbedreigingen, maar nu is zijn dochter Gisele in
gevaar. Een complicerende factor is dat Gisele spoorloos is. Als Victor haar eindelijk weet te vinden, blijkt dat nog maar het begin van de problemen.
Opgejaagd door de straten van Londen moet Victor alles op alles zetten om Gisele te beschermen, want dit is niet zomaar een bodyguardklusje: Gisele is
achter een groot geheim gekomen dat haar niet alleen háár leven kan kosten, maar iedereen met wie ze ooit in contact is geweest. En wat Victor ook doet,
hun vijanden komen steeds dichterbij. De pers over de boeken van Tom Wood ‘Een non-stop adembenemende thriller met actiescènes van wereldklasse. Dit
is de beste actiethriller die ik in jaren heb gelezen.’ Joseph Finder ‘Een indrukwekkend uitgewerkte thriller. Spannend!’ The New Yorker ‘De nieuwe
meester van de donkere, plotgedreven achtervolgingsthriller.’ The Australian
Tien kleine teentjes Barbara McMahon 2021-06-15 Twee weten meer dan één… toch? Wanneer Annalise ontdekt dat ze zwanger is, is ze dolblij. Dat ze
totaal geen verstand heeft van baby’s, baart haar geen zorgen: met Dominic, haar echtgenoot, naast zich, kan ze alles aan. Dat hebben ze in het verleden al
meer dan eens bewezen. Maar dan merkt ze dat Dominic zo zijn twijfels heeft. Hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij een supervader zal zijn? Dit verhaal
is eerder verschenen.
Het leger van de Denen Bjørn Andreas Bull-Hansen 2021-09-16 Het derde deel van De Jomsviking-serie Het is het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als
heerser van het gebied Vingulmörk een machtige man in Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is slechts een vage herinnering. Maar conflicten
blijken niet ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik Håkonsson, als de Deense koning Sven Gaffelbaard heeft zijn zinnen gezet op de Engelse
koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense heerschappij vielen worden opnieuw veroverd, en de verachte koning Ethelred moet van de troon worden
gestoten. Het leger van de Denen voert de lezer naar de gewelddadige tijd waarin de Scandinavische heersers allianties vormden om het noorden van GrootBrittannië te veroveren. Met het christendom in aantocht staat de Oudnoorse samenleving op het punt voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in de
pers ‘Het indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van de kleinste details tot de meest indrukwekkende scènes. De personages zijn exotisch en overtuigend.
Bull-Hansen kan zowel poëtisch als dramatisch zijn. Dit is bovenal een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de groei naar
volwassenheid. Absoluut een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
Slaap baby slaap Nathalie Schittekatte 2020-11-25 Veel ouders vallen van hun roze wolk als hun kersverse baby een slecht slaper blijkt te zijn. Toch kun je
met een gerichte aanpak veel problemen voorkomen. Babyslaapcoach Nathalie Schittekatte zet in deze uiterst toegankelijke basisgids de do's en dont's voor
ouders van jonge baby's op een rijtje. Ze legt uit hoe slaap bij pasgeborenen werkt, hoe je de beste slaapomgeving creëert en hoe je je baby gezonde
slaapgewoontes aanleert. Zo leg je op zachte manier de basis voor een leven lang lekker slapen.
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en
tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe
vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in
haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria
Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen
zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes:
intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is
voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A
Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN

sony-ic-recorder-manual-icd-ux71

1/1

begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om
Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van duisternis voor zich
heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft – een
voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op het
spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk
geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt.
Eén die het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door
het grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De
Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn
vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht
aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl
ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil.
Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht
heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op
te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd
beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van
rivalen en minnaars, van ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het
is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor
alle leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide
en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn
slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de
veelbesproken Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en Samuel
Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend en
gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif dat door
hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn
slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller:
duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw
‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de
grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Onverwacht prinses / Een koninklijke baby Leanne Banks 2021-06-15 Onverwacht prinses Van kindermeisje naar... prinses! Zij, de onwettige dochter van
een prins? Kindermeisje Coco gelooft haar oren niet! En ook haar ogen niet wanneer zich opeens allemaal mannen voor haar deur verdringen die met haar
uit willen. Het wordt zelfs zo erg, dat ze het aanbod van haar aantrekkelijke baas, Benjamin, aangrijpt: om de golddiggers af te schrikken zal hij doen of hij
met haar verloofd is. Natuurlijk alleen omdat ze belangrijk is voor zijn dochtertje. Of speelt er meer? Een koninklijke baby Samen onder de hete zon...
Sophie is verrast als haar werkgever vraagt of ze naar Chantaine wil komen om zijn pas gevonden koninklijke familie te ontmoeten. Ze is echter ook een
beetje benauwd. Tot nu toe heeft ze haar gevoelens voor de knappe Max verborgen kunnen houden, maar of dat op zo’n romantisch eiland ook lukt... Al snel
blijken haar zorgen terecht, want hij gedraagt zich lang niet zo zakelijk als daarvoor... Deze verhalen zijn eerder verschenen.
Het stemmetje in je hoofd Ethan Kross 2021-02-25 Als je een vreemde vertelt dat je in jezelf praat, dan vindt hij of zij je waarschijnlijk een beetje raar.
Maar eigenlijk hebben we allemaal een innerlijke stem in ons hoofd. Als we met onszelf praten, hopen we onze innerlijke coach te bereiken, maar meestal
worden we geconfronteerd met onze innerlijke criticus. Soms, als we iets moeilijks moeten doen, worden we door de innerlijke coach geholpen: focus. Je
kunt het! Vaak genoeg worden we echter afgekraakt door onze innerlijke criticus: ik kan er niets van. Ze zullen me uitlachen. In Het stemmetje in je hoofd
verkent de gevierde psycholoog Ethan Kross de zwijgende gesprekken die we met onszelf hebben. Kross combineert baanbrekend gedrags- en
hersenonderzoek met voorbeelden uit het gewone leven - van een honkbalpitcher die zijn taak vergeet tot een Harvard-student die een dubbelleven als spion
leidt - en verklaart hoe we onze innerlijke stem kunnen benutten voor een gezonder, bevredigender en productiever leven. Op basis van diepgravend
onderzoek en aangrijpende verhalen geeft Het stemmetje in je hoofd ons de instrumenten om het belangrijkste gesprek te voeren dat er is: het gesprek met
onszelf. Ethan Kross is een toonaangevend expert op het gebied van het bewustzijn. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Michigan. Zijn pionierswerk is
beschreven in onder meer The New York Times, The New Yorker en The Wall Street Journal. Het stemmetje in je hoofd is zijn eerste boek. 'Kross is niet
alleen een wereldberoemde wetenschapper, hij is ook een begenadigd verhalenverteller. In dit boek laat hij zien waarom onze innerlijke stem onmisbaar is,
en legt hij uit hoe we die kunnen beheersen. Noodzakelijk, helder en boeiend: Het stemmetje in je hoofd is het baanbrekende boek dat de wereld nu nodig
heeft.' Susan Cain, bestsellerauteur van Stil 'Wat interessant is aan de wetenschap die hiermee gepaard gaat, is dat die soms de intuïtie ondersteunt, en er
dan weer tegen ingaat. Een groot deel van Kross' boek is gewijd aan wat hij de "gereedschapskist" van technieken noemt die nuttig zijn om het stemmetje in
je hoofd te dimmen.' The Guardian
Pleidooi voor populisme David van Reybrouck 2011-10-31 In Vlaanderen en Nederland, maar eigenlijk in heel Europa, groeit de kloof tussen hoog- en
laagopgeleiden. Aan de ene kant zijn er de kosmopolieten die nippen aan hun glas chardonnay, terwijl ze de lof van de globalisering zingen, aan de andere
kant is er de 'getatoeëerde klasse', die naar Nederlandstalige liedjes luistert en zich schaart achter nieuwe vormen van nationalisme. Laaggeschoolden
dringen nauwelijks nog door tot het parlement. Hun demografische meerderheid is teruggebracht tot een democratische minderheid. Meer dan wie ook
vertolken populistische partijen vandaag de stem van de laaggeschoolden in de samenleving. Populisme is volgens David Van Reybrouck niet noodzakelijk
een gevaar voor de democratie. Het verwoordt op onhandige wijze soms een blijvend verlangen naar politieke betrokkenheid van het laagopgeleide volk. We
doen er goed aan dat ernstig te nemen. Er is niet minder, maar beter populisme nodig.
Porta Romana Robbert Welagen 2011-06-16 Emilio Lastrucci wordt in het Zwitserse Vevey door een mooie vrouw in de val gelokt en ontvoerd. Zonder
geheugen ontwaakt hij in een ziekenhuis. Wie hij is en wat hij in zijn leven heeft gedaan; het is weg. Als een detective gaat hij in Florence en Rome op zoek
naar zijn verleden. Een zoektocht langs vergeten huizen en mensen, waarbij hij in vreemde situaties terechtkomt. Wie is de vrouw die op zijn hotelkamer bij
hem in bed kruipt? Wie zit er in de auto met het Zwitserse kenteken, die steeds weer opduikt? En vooral: wie is er nog te vertrouwen?
Het chalet Suzanne Vermeer 2013-01-15 Website Suzanne Vermeer Bekijk de trailer Volg Suzanne Vermeer op Facebook
Verrassende verlangens Lucy Monroe 2021-06-08 Een luxeleven en nachten vol passie… Polly is zwanger, en ze weet dat ze dolgelukkig en dankbaar zou
moeten zijn. Maar toch knaagt er iets. Haar man, de Griekse tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt zich alleen maar bezig te houden met zijn werk. Soms
vraagt ze zich af of hij haar eigenlijk wel ziet staan… Dat hun stormachtige affaire tot een al even opwindend huwelijk zou leiden, wist Alexandros meteen
zeker. En dat hij Polly een luxeleven kon bieden, stond ook vast. Maar nu vertelt ze hem dat dat niet genoeg is: ze wil meer dan nachten vol hartstocht en
ontbijt met kaviaar. Ze wil dat hij zijn hart voor haar openstelt. En dat is, zo vreest hij, onmogelijk…
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.
Die ene nacht met de magnaat Lucy King 2021-06-08 Een onthulling met grote gevolgen… Georgie dacht dat ze haar vurige minnaar na die ene nacht nooit
meer zou zien. Maar nu, vijftien maanden later, zoekt ze hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om hem haar grote geheim te onthullen en hem om hulp te
vragen… Finns leven staat op zijn kop! Eerst krijgt hij schokkend nieuws over zijn afkomst, en nu komt Georgie zijn kantoor binnenwalsen om hem doodleuk
mee te delen dat hij de vader is van haar kind! Waarom komt ze nu pas, ruim een jaar na die opwindende nacht, met haar onthulling? Hij moet het hoofd
koel houden en mag dus niet toegeven aan zijn opnieuw oplaaiende gevoelens voor haar. Maar of dat lukt…
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste
vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan
ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze
op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar
Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
De romantische miljonair Jessica Clare 2016-04-18 De miljonairsclub is een geheim genootschap van zes ongelooflijk knappe, rijke mannen – maar in de
liefde zijn ze minder succesvol Jonathan Lyons is een beruchte playboy en avonturier, en miljonair. Hij haalt alles uit het leven wat erin zit en laat zich door
weinig weerhouden om te doen waar hij zin in heeft. Als hij hoort dat zijn mentor, dr. DeWitt, ooit een geheim boek bezat dat de sleutel tot een
legendarische kunstschat vormt, gaat Jonathans bloed sneller stromen. Er is één probleempje: DeWitts dochter Violet. Zij heeft wat Jonathan zoekt. En ze is
niet van plan het zomaar weg te geven aan de man die haar hart heeft gebroken. Violet is Jonathans achilleshiel – ook al heeft hij haar jaren geleden bruut
verlaten, hij houdt nog steeds van haar. Maar Violets herinneringen zijn minder rooskleurig. Ze kan en wil Jonathan niet vergeven. Tenminste, dat denkt ze.
Tot hij al zijn charmes en verleidingskunsten op haar loslaat, en ze toch weer voor hem dreigt te vallen. Maar is het hem wel echt om haar te doen? Of is zij
slechts het middel om zijn echte doel te bereiken: nog meer rijkdom? Lezers over de boeken van Jessica Clare ‘Ik vind deze boekenserie helemaal super!!
Kom maar op met de volgende delen.’ ‘Zeer mooi verhaal, leest vlot. Zeker een aanrader.’ ‘Ik betrap mezelf erop dat ik de hele tijd met een lach zit te lezen.
Heel aangenaam boek.’
Geboren uit liefde Barbara McMahon 2021
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk
vastgrijpt en niet meer loslaat.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw
meesterwerk van psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste aflevering in de Avery Black-serie. In
de epische finale van de Avery Black-serie is seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de hele stad Boston op scherp. Vrouwen worden gruwelijk
vermoord en iedereen vermoedt dat Howard er weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en controversiële rechercheur van Moordzaken Avery
Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in haar omgeving een voor een op brute wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van de
stad worden bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te
dicht bij haar hart, iets dat te maken had met een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang geleden begraven had... Het meest meeslepende en schokkende
boek van de serie, een psychologische thriller met hartverscheurende spanning, REDEN OM TE REDDEN is de finale waarmee je de pagina’s tot laat in de
nacht zult omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes. De
plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste
pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
Spelletjes spelen Pieter Oudheusden 2015-04-19T00:00:00+02:00 De grenzeloze fantasie van Suske en Wiske komt in dit album uitvoerig aan bod.
Kinderen gaan dan ook helemaal op in hun spel eens ze goed bezig zijn. En dat is bij deze twee kleine rakkertjes niet anders.
Verbrijzeld Stuart MacBride 2011-07-22 Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn door naar de halve
finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star, staan in alle roddelbladen en hebben miljoenen YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan
slaat hun droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de
komende twee weken diep in de buidel moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert, proberen Logan McRae en
zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van
roem lijkt hoger dan ooit...
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
De drukker van Venetië Javier Azpeitia 2019-06-22 In 1530 bezoekt Paolo Manuzio zijn moeder op het platteland van Modena, om haar een eerste versie te
laten lezen van zijn biografie van Aldo Manuzio, Paolo's overleden vader en de belangrijkste drukker uit de geschiedenis. Hij heeft er echter geen idee van
hoe radicaal het ware leven van zijn vader afwijkt van het heroïsche levensverhaal dat hij heeft geschreven. Vanaf het moment dat Aldo Manuzio aanmeerde
in Venetië in 1489, met een plan om excellente uitgaven te maken van juweeltjes uit de Griekse literatuur, ondervond hij problemen en tegenslag. Van
gestolen manuscripten tot censuur door invloedrijke Venetianen, tot commerciële beperkingen opgelegd door de eigenaar van de drukkerij - de invloedrijke
Andrea Torresani, die later zijn schoonvader zou worden. De aanvankelijk brave leraar Manuzio leert gaandeweg over de wereld en het wereldse.
Society affaires Sylvia Day 2017-11-21 Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian,
zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote
is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van
negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken
hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
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