2015 Toyota Hilux 2wd Workshop Manual
Getting the books 2015 Toyota Hilux 2wd Workshop Manual now is not type of challenging means. You could not unaided going taking into
account book gathering or library or borrowing from your links to retrieve them. This is an agreed simple means to specifically acquire lead by online. This online notice 2015 Toyota Hilux 2wd Workshop Manual can be one of the options to accompany you past having new time.
It will not waste your time. take on me, the e-book will totally freshen you new thing to read. Just invest little get older to right to use this on-line
pronouncement 2015 Toyota Hilux 2wd Workshop Manual as well as evaluation them wherever you are now.

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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende
Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
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winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in
hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt
gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden.
Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen
niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie
en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde
buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont.
Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee
spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van
Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
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
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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...
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde
corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met
beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een
zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar.
Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren,
om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden
een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met
Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met
meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar
als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard
van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun
meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst
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afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en
beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar
obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te
ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys
zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees,
van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij
deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd
is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van
de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt
haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd
is een duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is
het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de
Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van
plan het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor
hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de
getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk,
want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het
brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu
is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze
doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen
samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar
voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove
2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane
dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige
gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je
natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen
genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
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heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar
nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie
Van den Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding
te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele
levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder
dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan
genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo
Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk
houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te
verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan
zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze
dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle
lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn
Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle
chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren.
Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor,
maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor
haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor
die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind
ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg
vinden en trouw blijven aan wie je bent.
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
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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.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye
genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht
samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met
elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft
dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets
zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als
vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing
neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij
alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het
op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt
het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal
dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
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.
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Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een drastische stap
genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter 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!
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.
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Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft
België bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het
nazisme. Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen niet.
Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent
Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime boodschap
bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op
de hielen.
Het verlies van België 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 België
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'
België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan
Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van
België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen
die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol
rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar
wenen niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou
toch op met ons met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van
Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste musical in de
geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van
twee jonge geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar
’t verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij
vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot
meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je
zult verslinden, handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie
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op tv keek.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van
Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood
van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen
gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader.
Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken,
geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het
niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin
twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een
bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn
vader te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op
zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die
hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij
wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen
aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem?
Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood
durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en
uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig
is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met het leven.’
Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied
bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik
zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp!
Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers
welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna
vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord
was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
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Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?
Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje.
Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist
zijn zwakte?
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie
Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen
aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand,
met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit
van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een
prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat
meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een
vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving.
De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de
auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk
belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor
nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het
eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil
voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het
historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de
beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er
al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis
vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar
moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie met
Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim
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dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te
winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit
te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar
nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een
geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en
pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het
romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is
binnenkort verkrijgbaar.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die
vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als
ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand
gaan. Zes weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo
pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik in
haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar
vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te
zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit
voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden
peilde Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen
met de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in
de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden
aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is
dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op,
op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is
een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op
morgen.
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de
Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben 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
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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 Haïti, 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’).
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de
prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen
Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de
podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen
maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en
hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen.
Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin
de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie
ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen
streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in
hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een
ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes
is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
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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.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de
bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft
haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar
man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon
geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een
groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is
dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze
voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute
aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is
het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun
eigen manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar
een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is
zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft.
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Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta
blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het
prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda
weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar
afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In
de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe
wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina
Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1
van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit
de wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze
serie zijn laaiend enthousiast over de setting, de personages en de
prachtige verhalen. Een must-read voor romance-liefhebbers! Virgin
River 2e trilogie - 3 verhalen uit de serie met gratis extra verhaal! (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.
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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 café komen Luke en
Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen
op aarde zijn die een relatie zouden 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? (4) GRATIS EXTRA
VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU 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
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verkrijgbaar.
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.
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen:
wat is daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de
grappige serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10
jaar. Een tovertest voor de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is
een spannend huis met krakende trappen en piepende deuren, waar
regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de
vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks
maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier
onverwacht bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en
tovenaars staat op de stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens flink
aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens
iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend begint een
heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten
mislukken, mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven
wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af
te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker &
Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als
geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele
educatieve kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de
Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor
in tekst en beeld laten ze kinderen de magie van het lezen ontdekken.
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Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste
kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te
zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc
Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen,
is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen
King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd
gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een
nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer
getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden
blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een
surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na
één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,
maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt
erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van
J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de
lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in
een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’
Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New
York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele
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dagen tijd twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen:
een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met
een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding;
telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg
ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke,
folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt
te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn,
maar zijn team denkt daar anders over. En dan valt een derde
slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak
wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van
ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze
verwijzing bij het lijk aan.
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit
het leven van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker
worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die
naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar
brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel.
Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater
lopen om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand.
Een meisje bezoeken op haar flatje. Op straat praten met een
boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar
een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar
de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog
de deur openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de
lezer meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent,
helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang voelen
om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij
verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan
veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een
zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je
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niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze
eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen
altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je
aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte
koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk
van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het
dan De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren
Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de
cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis
omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen
versteele, de morgen
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.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke
opvanghuizen van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen
jaren lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze
dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp
en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste
opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel
van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven
van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door
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Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk deze
kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers vertellen
voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen familie
nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in
een donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De
meeste Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de
wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om
compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst
onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd
verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar
Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in
Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien
jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein
Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het
lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede
Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar
Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy
gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit
proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op
gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar
ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het
wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit
te blijven vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van
Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht
om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige
van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDCkranten, Boek van de Dag
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de
#1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
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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
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
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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.
Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge Suewellyn
Mateland heeft maar één droom voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het
kost, in het Mateland familiekasteel wonen in Engeland. Maar Suewellyn,
woonachtig op een klein eiland in de Stille Zuidzee, heeft als
buitenechtelijk kind geen enkel recht op het kasteel dus hoe zou ze deze
droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een tragische ramp op het
eiland ziet ze plotseling de omstreden oplossing om haar intrede te
maken in het fabelachtige kasteel. Ze raakt verstrikt in haar eigen web
van bizarre leugens en bedrog. Weet ze haar diepe geheim verborgen te
houden of wordt ze ontmaskerd? 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
verschillende genres onder meerdere 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 Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en
de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak.
Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de
politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er
de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele
connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer
kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor
Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een
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oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist
dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als
een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd,
vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen
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vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is
het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie
mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel
vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
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