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enige man is in haar leven, maar ook de vader van haar kind?
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een
beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan
Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan
liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als kunstenaar
kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is
best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens
in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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
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.
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een
aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle,
negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische verandering in haar
leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de rug toegekeerd en is
in de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente zit
weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe
beste vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en een ontluikende relatie
met de banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk
op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral
wanneer er een waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het
lijkt allemaal zonder problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van
buiten de stad aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep
en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en haar
trouwe hond de misdaad oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de
serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
De vleermuismoorden Toni Coppers 2015-09-22 Het is begin december, en vriesweer.
Als een busje met Britse zakenlui te pletter rijdt tegen de gevel van een bank,
wordt gevreesd voor een aanslag. Ondertussen zoekt een verveelde commissaris Liese
Meerhout naar een nieuwe woning en kan haar hoofdinspecteur Masson maar niet

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit 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 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
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...
Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE TOEKOMST - Hoe durft ze?
Andreas Fafalios is razend. Zijn assistente eist zomaar negen maanden verlof, en
dat terwijl de biljonair niet zonder haar kan. Ze regelt immers alles voor hem,
tot en met het afdanken van zijn vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten
huwelijk vraagt... (2) SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand vermoedt dat Billie als een
berg opziet tegen haar huwelijksnacht met de knappe Andreas. De vurige Griek
rekent erop dat ze als maagd bij hem in het huwelijksbed stapt. En dat is nu juist
het probleem: hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen de eerste en
timex-expedition-ws4-manual

1/6

Downloaded from leofarache.com on August 19, 2022 by guest

zwijgen over zijn vakantie in Portugal, waar hij niet alleen zo veel mogelijk
cafés, maar ook een bibliotheek vol vleermuizen heeft bezocht. Als de vermeende
aanslag een moord blijkt te verhullen, komt de zaak op Lieses bord terecht. Niet
lang daarna wordt een rechter vermoord en pleegt iemand een aanslag op haar leven.
Met de hulp van Masson duikt Liese onder in een hotelletje in de binnenstad.
Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Liese en Masson op zoek zijn naar een
tegenstrever van formaat. Want hoe stop je een moordenaar die letterlijk niets
meer te verliezen heeft?
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie
maanden uit elkaar. Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de
stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar vergeven, zoals hij altijd al
heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe
manier kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het
appartement om Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim
blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar vader te
praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze
boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een
goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke
blijft uit Arsens buurt, omdat zijn terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn
heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij
haar heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet
dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat vertrouwen te herstellen?
Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?
De Volksjury Silke Vandenbroeck 2021 Is een uil in staat om iemand te vermoorden?
En welke mythes bestaan er nu rond mensenvlees? Het zijn maar enkele vragen waar
de vrouwen achter De Volksjury op een geheel eigenzinnige manier een antwoord op
proberen te bieden. Het resultaat is een bloemlezing van de meest intrigerende
moordzaken en verdwijningen van de afgelopen decennia. Denk aan grote zaken zoals
de Golden State Killer of Andras Pandy, maar ook meer obscure zaken zoals Issei
Sagawa of Elisa Lam komen aan bod. Kortom, zowel de doorgewinterde True Crime-fan
als de occasionele lezer zal zijn gading vinden in dit boek. De volksjury is de
enige True Crime-podcast in Vlaanderen en met maar liefst 25.000 luisteraars per
aflevering meteen ook de tweede grootste. Sinds de podcast het levenslicht zag in
2017 (nota bene op Halloween), kleuren de makers op hun eigen unieke manier het
True Crime-landschap. Hip, fris, luchtig... Het zijn niet meteen de kernwoorden
die je aan aan dit genre zou kunnen linken. En toch werkt het. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single op
aarde! De zomer staat voor de deur en al haar vrienden hebben plannen waarin zij
niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt nadat ze de bruiloft van haar
vriendin tot in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én
Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude
vriend Kasper, die een flitsend leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij
haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door te brengen. Er staat
Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop
verliefd óp en ín the city that never sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?
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
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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 Groot-Brittannië 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
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake Pierce
2019-07-19 "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 mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw
meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een
Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston
stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie
uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt
opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante en
meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds
in de greep is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend
district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze
wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij
aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt gedwongen in haar
eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te
winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze jaren geleden
achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en
Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets
anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt
Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende en onverwachte
wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT
VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met hartverscheurende
spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd
nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de
Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "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)
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
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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...
De kustmoorden J.D. Barker 2021-03-30 Het begin van een bloedstollende nieuwe
serie door thrillerlegende James Patterson en bestsellerauteur J.D. Barker Al
sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en Megan Fitzgerald alleen
elkaar. Ze moeten wel, na alles wat hun ouders hun hebben aangedaan. Als Michael
thuiskomt en het lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij
direct de politie. Maar als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat
Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar niets van herinneren?
Het mag duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl
Michael wordt afgevoerd naar het politiebureau, zet Megan alles op alles om haar
broer vrij te krijgen. Als het dodental oploopt en de moorden steeds meer
herinneringen aan hun kindertijd oproepen, begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed
kent ze haar broer echt? Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat het
seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen de klok en spanning tot het
eind.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver, een van de
beste die ik tot nu toe gelezen heb.’ Clemens Gommers, Broese Boekverkopers,
Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer spannende boeken is Barker een nieuwe
ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’ Janna Navis, Boekhandel
Dominicanen, Maastricht
Kus de bruid Abby Gaines 2016-09-01 Het meedoen aan een realityshow is niet het
slimste wat ze had kunnen bedenken! Maar ze móét nu toch echt trouwen. Dus geeft
Casey zich op voor Kiss the Bride, een show waarin nietsvermoedende mannen voor
het blok worden gezet. Een wanhoopsdaad om haar vader en zuster te ontvluchten,
die steeds meer een claim op haar leggen. Casey is nu eenmaal een doetje dat geen
nee kan zeggen. Haar verloofde Joe kan dat echter wél, voor de televisiecamera's
van Carmichael Broadcasting. Gelukkig is daar Adam Carmichael himself om Casey te
redden, dat wil zeggen om de show te redden - én zijn eigen zaakjes, naar later
blijkt. Een schijnhuwelijk tussen een onverbeterlijke romantica en een cynische
realist. Gelukkig is het niet voor eeuwig...
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.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de liefde van je leven kunnen
opgeven om het kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de
andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de volgende
wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik
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verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden
en me gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik
Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val hard
voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden aan het
licht komt, zo ook de vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik
zal nooit stoppen met proberen.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een
drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar
verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar
zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John,
met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden,
temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht
krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Backpacker 2009-11 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's
doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more
often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPSenabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking
trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice
Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has
become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are
measured.
Backpacker 2009-11 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's
doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more
often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPSenabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking
trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice
Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has
become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are
measured.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste boek
dat specifiek ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter de
rug hebben Zowat één op de drie mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is
na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar hun
situatie is niet te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een
partner. De nieuwe single is het eerste boek dat ingaat op hun specifieke vragen
en doorbreekt zo klassieke clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven
als single positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks en intimiteit,
maar nog niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als oudere single op zoek
gaan naar een nieuwe partner?
Achter de wolken Susan Wiggs 2017-01-31 Een hartveroverend boek over liefde en
vriendschap. Voor de fans van Marian Keyes en Jill Mansell.Daisy Bellamy prijst
zich gelukkig: ze heeft een prachtige zoon van vier, Charlie _ geboren uit een
onenightstand _ familie die haar steunt, en een bloeiende zaak als
huwelijksfotograaf. Toch ontbreekt er nog één ding: een echt gezin. Dus wanneer
haar grote liefde Julian haar ten huwelijk vraagt, barst ze bijna van geluk.Voor
ze hem haar jawoord kan geven, beslist het lot echter anders: Julian, officier bij
de luchtmacht, keert niet terug van een geheime missie in het buitenland. Daisy is
gebroken, maar in het belang van haar zoontje krabbelt ze weer op. Dan doet
Charlies vader, Logan O'Donnel, haar een aanzoek. In de hoop bij hem opnieuw ware
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liefde te vinden, besluit ze met hem te trouwen. Stap voor stap voegt ze zich in
haar nieuwe leven met Logan en Charlie. Haar droom van een happy end lijkt uit te
komen, en ze ziet de toekomst voorzichtig optimistisch tegemoet. Maar dan gebeurt
het ondenkbare: Julian is terug!
De vrijgemaakte ortjes Terry Pratchett 2011-10-26 Narigheid op de schapenhoeve van
vader Verweerd – opeens wordt het heuvelland overvallen door nachtmerries. En
Tiffanie Verweerds kleine broertje is zomaar gestolen. Om hem terug te krijgen
heeft Tiffanie een wapen (een koekenpan), haar opoes toverboek (nou ja, Kwalen van
het Schaap) – en de Tsae dran Fiegels, oftewel de Vrijgemaakte Ortjes, die
piepkleine maar vechtlustige kabonkers met hun blauwe vel, die uit het land van de
Elfen gegooid zijn wegens Dronkenschap en Keet Schoppen...
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft
een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun
moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op
Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar
ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere
gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie
breken of haar hart openen...
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme
ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen
over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn,
maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en
zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk)
ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij
weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij
River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker
gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in
een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor
River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt,
moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en
om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden – en
hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde
marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Negendoder Ule Hansen 2016-10-13 Emma Carow, profiler Voor gewone mensen is ze
bang Seriemoordenaars begrijpt ze Op een bouwsteiger midden in Berlijn wordt een
gruwelijke vondst gedaan: drie lichamen, gewikkeld in tape, hangen op
duizelingwekkende hoogte aan de metalen buizen. De excentrieke profiler Emma Carow
wordt op de zaak gezet. Ze botst nogal eens met haar collega's, door haar
onconventionele manier van werken, maar haar briljante geest is wel in staat een
seriemoordenaar te begrijpen. Wat Emma met niemand deelt is dat zij gestalkt wordt
door een geest uit haar verleden. Dat maakt haar heel kwetsbaar, maar ook
vastberaden om de moordenaar te vinden. Als ze vervolgens een andere theorie
ontwikkelt dan het onderzoeksteam, zet ze haar toekomst - en haar leven - op het
spel. Ule Hansen is het pseudoniem van het Berlijnse schrijversduo Astrid Ule en
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Erik Hansen. Negendoder is hun eerste thriller en de start van een razend
spannende thrillerserie in hedendaags Berlijn. Over Negendoder: 'Eindelijk een
echt goede thriller over Berlijn.' Elle 'Een geweldige onderzoeker, een spannende
plot, een groots debuut.' WDR 5
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft
haar droomman veroverd! Een schattig huisje... check. Een nieuwe baan als arts...
check. Een lieve nieuwe hond... check. En ten slotte een nieuwe look, om op te
vallen en te veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch ook moeten lukken
om het hart van Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft
gedaan wat ze kon om het geluk een handje te helpen, en nu is het geluk aan zet.
Het geluk lijkt de hint te begrijpen. Wonderwel lukt het Millie om Joe’s aandacht
te trekken - en vast te houden! Nu heeft ze echt alles wat haar hartje begeert.
Maar waar komt dat knagende gevoel dan vandaan? Is het misschien te mooi om waar
te zijn? Dit verhaal is eerder verschenen.
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 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...
Ze noemden hem God Christian De Coninck 2019-05-28 In Brussel woedt er een hevige
brand in een hotel. Een gast komt om het leven. De andere is levensgevaarlijk
gewond. Blijkt dat de brand werd aangestoken. Goris en Pauwels onderzoeken de
zaak. Ondertussen blijkt dat er al minstens vijf vrouwen spoorloos zijn verdwenen.
Is het toeval of is er een pervert aan het werk? De tijd dringt...
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele
deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen,
waar eerst Jacomien woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat
binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze Robbert, de
vader van een van haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij misschien de
leegte kan opvullen. Maar voelt ze zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot
zijn kinderen? Dan begint ze haar collega Simon opeens in een heel ander licht te
zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet beantwoordt,
zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft vele
deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18
"Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van
elke lezer die een goed geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen
en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een
uitstekende manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN
LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft
een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter
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zich gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het
is zomer en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar
verrast met een romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes.
Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt
een nog grotere verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey
in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie staat
op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in
de serie is binnenkort beschikbaar!
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 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
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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)
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.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating
is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de 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
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is
het emotionele vierde deel van haar populaire Flight & Glory-serie.
'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de serie 'Flight &
Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel, 'Onverminderd'.
Josh en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware militaire
leven. Dat alles heeft Ember nooit echt gewild, want nadat haar vader is omgekomen
in Afghanistan heeft zich een angst in haar genesteld die er met geen stok valt
uit te slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan vertrekken,
en dat is precies wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als
vrouw van een militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig
invoelend. Eerder verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd',
'Onbereikbaar' en 'Onverwacht'.
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van
Cane Barsetti. Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd
de voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader
hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en het wijnbedrijf van mijn familie zou
overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er van me wordt
verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn vader
beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me
honderd miljoen dollar om zijn dochter te kopen van de Underground. Maar nadat ik
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haar heb gekocht en haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat het allemaal
gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen om de wreedste man die ze ooit had
gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.
Voorgoed betoverd Barbara Cartland 2021-01-20 Als de bewoners van het
plattelandsdorpje Steeple een bewusteloze jonge vrouw vinden weten ze zeker dat ze
met een heks te maken hebben. Naast haar ligt immers een dode haan, en ze zit van
top tot teen onder het bloed. Juist als ze van plan zijn te testen of haar lichaam
zinkt, redt de knappe, rijke markies van Aldridge het meisje van een wisse dood.
Wie is die mysterieuze Idylla, die zich niets meer van haar leven kan herinneren?
Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het
verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan het merendeel
(644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze
verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef
ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief
was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre
schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was.
Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken
van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een
intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde
overwint alles. Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers
vooral troost en comfort geboden heeft.
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De glorie van Rome'
beschrijft oudhistoricus Adrian Goldsworthy de werking en de kracht van het
Romeinse leger, en laat hij zien waarom dit het succesvolste leger ooit was. In
'De glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en
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de invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft
gekend. De legioenen waren niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op de
totale vernietiging van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering
creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door vrede en
welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en militaire macht in
beeld. 'Als je ooit twee boeken over het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan
één van die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The Observer'.
Tot aan de zon en terug Jill Mansell 2021-04-20 Met de heerlijke nieuwe feelgood
Tot aan de zon en terug van Jill Mansell is wegzwijmelen gegarandeerd! Didi krijgt
de schrik van haar leven als ze na dertien jaar weer oog in oog staat met Shay
Mason, haar eerste liefde. De vlinders van toen zijn in één klap terug. Maar Shay
vertrok destijds met de noorderzon en nu is Didi eindelijk gelukkig. Het verleden
gaat haar leven niet overhoophalen, o nee. Zij is bovendien niet de enige die lang
weggestopte emoties boven voelt komen. Shays vertrek ging gepaard met een
schandaal en dat steekt opnieuw de kop op. Lang verborgen geheimen komen aan het
licht.
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk complotverhaal
boordevol actuele politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C. Rosenberg
is het bloedstollende vierde deel in de Marcus Ryker-serie. De minister van
Buitenlandse Zaken is onderweg voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen
Israël en de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse
en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug te
halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij wachten tot
hij gered wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
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