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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.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3
van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoffers
langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder.
Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor
de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft
Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van
hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om
door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder
enig besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar
in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar houdt
ervan zijn slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en Turner staan
deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte
thriller: duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de
laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw
‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en
aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de
grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
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

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt
met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle
McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat
trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat moment
lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na
drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte
hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk
is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan
het licht komt?
Meer dan een cowboy Maisey Yates 2021-06-08 Sexy, ruig, onbeteugeld... de knapste
cowboys vind je in Gold Valley, Oregon! Al zolang cowboy Ryder Daniels zijn beste
vriendin Sammy Marshall kent, is zij het lichtpunt in zijn leven. Na het
dramatische verlies van zijn ouders gaven haar warmte en positieve energie hem de
kracht om voor zijn broers en zussen te zorgen. Alleen hij weet dat ze ook heel
kwetsbaar is, en om die reden heeft hij zijn diepere gevoelens voor haar altijd
verborgen gehouden. Dan doet ze hem een schokkend en verleidelijk verzoek... en
maakt ze het hem wel héél erg lastig!
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet Lark Cummings
terechtstaan voor het verduisteren van tienduizenden ponden. Niemand schijnt te
willen geloven dat ze onschuldig is. James Wolfe, de bikkelharde en helaas erg
aantrekkelijke advocaat van de tegenpartij, lijkt nog het meest overtuigd te zijn
van haar kwade bedoelingen. Dan wordt de zaak plotseling geseponeerd en krijgt ze
ook nog eens een baan aangeboden door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft
gezegd, ontdekt ze dat de zoon van haar nieuwe werkgever niemand minder is dan
James Wolfe. Wat voor een spelletje speelt hij met haar? Dit verhaal is eerder
verschenen.
Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland
1584-1810 1983
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
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geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
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 VRTjournalist 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?
Popular Mechanics 1978
Uit de Oostersche correspondentie van Th. Erpenius, Jac, Golius en Lev. Warner
Martijn Theodoor Houtsma 1887
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...
Front Office Management for the Veterinary Team - E-Book Heather Prendergast
2014-09-30 A complete guide to veterinary office management, Front Office
Management for the Veterinary Team, 2nd Edition focuses on the day-to-day front
office skills you need to become a valuable member of the veterinary team. It
covers duties ranging from scheduling appointments to billing and accounting,
managing inventory and medical records, marketing, using outside diagnostic
laboratory services, and communicating effectively and compassionately with
clients. This edition includes an updated chapter on pet health insurance and
wellness programs as well as updated coverage of office procedures and technology.
Step-by-step instructions simplify essential front office tasks! Comprehensive
coverage of front office skills includes telephone skills, appointment scheduling,
admitting and discharging patients, and communicating with clients. Coverage of
clinical assisting ranges from examinations and history taking for patients to
kennels and boarding procedures, as well as radiology and laboratory procedures.
Veterinary Ethics and Legal Issues chapter helps you protect the practice, and run
an office based on ethical principles. An Evolve companion website lets you
practice front office tasks with exercises in bookkeeping/accounts receivable,
appointment management, and charting. Downloadable working forms offer practice in
completing sample checks, laboratory forms, and incident reports. Review questions
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and suggested activities reinforce important concepts presented in each chapter.
Information on electronic banking and tax forms ensures that you adhere to the
latest financial guidelines. Information on security in office communication
covers the most current methods of safe, electronic communication. Practice Point
boxes highlight practical information to remember while on the job. UPDATED Pet
Health Insurance and Wellness Programs chapter describes how pet insurance and
wellness programs may integrated into a successful business. UPDATED chapters
include the most current information on team management, human resources,
marketing, inventory management, and preparing and maintaining a budget. UPDATED
coverage of technology and procedures includes new computer screen shots, new
photos, revised What Would You Do/Not Do boxes addressing real-life situations,
and a glossary, helping you make a smooth transition into the workplace.
Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden Philip Christiaan Molhuysen
1905
Hoog mogende heeren 1704
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan
gekregen als redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books, en mijn cliënt is
de beruchte sciencefiction schrijver Derek Hamilton. Hij is naar mijn mening de
beste schrijver van mijn generatie. Maar het is niet allemaal zo geweldig als ik
had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver dat hij reageert op mijn e-mails,
sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de telefoon krijg, gedraagt
hij zich als een eikel en hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ...
maar hij maakt mijn leven tot een ware hel. Als ik hem klemzet in zijn penthouse,
ontdek ik dat hij zijn manuscript nog niet heeft ingeleverd omdat hij het te druk
heeft met zijn andere baan ... als ruimtevaartingenieur. Deze man heeft een eigen
bedrijf dat raketten en andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek
aan de NYU. Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ...
met zo'n werkschema. Maar ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek schrijft,
omdat ik anders mijn baan zal verliezen. Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik
dat het best aanpak ...
Lengtegraad Dava Sobel 1996
Psychiatric and Mental Health Nursing in the UK Katie Evans 2019-06-28 Psychiatric
and Mental Health Nursing in the UK is an adaptation of Australia and New
Zealand’s foremost mental health nursing text and is an essential resource for
both mental health nursing students and qualified nurses. Thoroughly revised and
updated to reflect current research and the UK guidelines as well as the changing
attitudes about mental health, mental health services and mental health nursing in
UK. Set within a recovery and patient framework, this text provides vital
information for approaching the most familiar disorders mental health nurses and
students will see in clinical practice, along with helpful suggestions about what
the mental health nurse can say and do to interact effectively with patients and
their families. Gives readers a thorough grounding in the theory of mental health
nursing. Case studies throughout the text allow readers to understand the
application of theory in every day practice. Includes critical thinking challenges
and ethical dilemmas to encourage the reader to think about and explore complex
issues. Exercises for class engagement complement learning and development in the
classroom environment.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
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bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per
stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar
renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé
kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische
Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al
jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen
schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen
paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een
ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto
om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun
dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky
Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Business en ethiek Jef Van Gerwen 2007
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
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische thriller, voor de lezers
van Lars Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over
zijn degradatie naar een klein politiebureau in het saaie provinciestadje
Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er een
advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj het onderzoek moet leiden. In
Kopenhagen onderzoekt journaliste Charlotte Junckersen een anonieme tip: de
terroristische aanslag die een paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht
voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich erover uit te
laten uit angst dat hun levens in gevaar komen. Rechercheur Signe Kristiansen,
Junckers voormalige partner, is wel bereid om de zaak verder te onderzoeken, maar
heeft haar handen vol aan enkele privézaken. Als er echter een onthoofd lichaam
wordt aangetroffen en er een verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt Signe zich
alsnog vast in het onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen, maar de zomer wordt
nog broeieriger… 'Een Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN
Detective en Thrillergids **** 'De plots van Faber en Pedersen mogen er zijn. Het
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duo weet verhaallijnen behendig te vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken
over het gereedschap en de energie te beschikken voor een fijne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in
de vijf sterren-categorie is gevallen te evenaren. En toch is dat gelukt!' De
Telegraaf ***** Winnaar van de Krimimessen publiekprijs 2021
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan
Lucian om zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor
me te vechten totdat ik vrij ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de
vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit is mijn thuis geworden. Ik
voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil vertrekken ...
zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Uitgedaagd door de cowboy Maisey Yates 2021-03-16 Sexy, ruig, onbeteugeld... de
knapste cowboys vind je in Gold Valley, Oregon! Politieagent Pansy Daniels is het
toonbeeld van verantwoordelijk gedrag. Haar levensdoel: de plaatselijke
gemeenschap veilig houden. Dus zit ze totaal niet te wachten op een arrogante en o
zo sexy cowboy die de boel even op zijn kop komt zetten! West Caldwell mag dan wel
haar nieuwe huisbaas zijn, dat betekent nog niet dat hij haar zo hoeft uit te
dagen... en hij hoeft al helemaal niet te denken dat hij zomaar haar hart kan
stelen!
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste
en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij,
een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente
probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar
telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben
het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt
enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele
uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met
enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met
zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten
te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor
de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net
als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen
op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je
bent.’ Libelle
A Bibliography of Textbooks and Trade Literature in the Field of Machine Shop
Practice and Related Subjects 1938
Resolutien 1676
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Voel met mij Indigo Bloome 2013-02-20 Psychologe Alexandra Blake is door haar
minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op
verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een
gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste
enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen,
maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar
verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig
dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand
op een veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien
welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven en tot welke mislukkingen dat
heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij met
het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de
herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het
lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische
buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Sexy zomerbundel 6 Chantelle Shaw 2021-06-29 Niet alleen de zon zorgt voor
verhitting deze zomer! Geniet van deze vijf verhalen vol vurige hartstocht... (1)
PASSIE AAN HET GARDAMEER van Chantelle Shaw Natuurlijk had Sienna niet stiekem de
kerk in moeten glippen waar haar ex-echtgenoot opnieuw in het huwelijk zou treden,
maar ze móést gewoon de vrouw zien voor wie Nico de Conti haar had ingeruild. Dan
ontdekt ze dat Nico niet de bruidegom is! Tot haar gêne lukt het haar niet meer om
er ongezien vandoor te gaan. Nico komt haar achterna, en onmiddellijk laait het
vuur van hun hartstocht weer op - wat leidt tot een spectaculaire nacht in zijn
bed. Een nacht met onthutsende gevolgen... (2) LEKKER LANG WEEKEND van Catherine
Mann Gervais Reynaud heeft geen tijd voor romantiek - hij heeft het al druk genoeg
met het familie-imperium en zijn footballclub - maar een kort avontuurtje met de
exotische Europese schoonheid Erika Mitras laat hij zich niet ontzeggen!
Toegegeven, ze is een prinses, maar allesbehalve stijfjes of formeel. Zelfs
maanden later denkt hij nog terug aan hun geweldige weekend samen. Dan staat ze
ineens voor zijn neus... met een verrassing! (3) VERBODEN KUS VAN DE GRIEK van
Annie West Zijn familie verwacht dat Damen Nicolaides met zijn nicht trouwt, iets
waar hij niets voor voelt. Dus moet hij op korte termijn een nepvriendin regelen
om te laten zien dat hij al bezet is. Iemand die bereid is het spel mee te spelen,
maar niet verwacht dat hij zich ooit zal binden. Hij weet precies de juiste
kandidaat: Stephanie Logan. Ze is beeldschoon en heeft een uitgesproken hekel aan
hem. Eén struikelblok: de passie die ze in hem oproept, is bepaald niet nep... (4)
STOEIEN IN HET ZAND van Kira Sinclair Daar staat Lena dan, in een peperdure
trouwjurk, maar zónder bruidegom. Want die heeft vlak voor het jawoord bedacht dat
hij iemand anders leuker vindt. Gelukkig is ze daar redelijk snel overheen. Omdat
ze het zonde vindt om de huwelijksreis - denk witte stranden, palmen, blauwe zee te skippen, neemt ze haar beste vriend, Colt, mee naar het resort. Blijkt haar ex
te hebben geregeld dat ze in ruil voor het verblijf samen poseren voor een
erotische fotoreportage! Nou ja, dan maar met Colt. Een beetje stoeien in het
zand, kussen in de branding en, eh... elkaar aanraken en strelen... Hoe moeilijk
kan dat nou zijn? (5) GEZWICHT VOOR DE SJEIK van Heidi Rice De schuchtere
Catherine springt een gat in de lucht als Zane Ali Nawari Khan haar inhuurt om
wetenschappelijk onderzoek te doen naar zijn oliestaat. Er is wel een probleem: ze
is compleet overdonderd door het charisma van de knappe sjeik. Een probleem dat
cat-226b-service-manual

alleen maar groter wordt als de aantrekkingskracht wederzijds blijkt te zijn. Het
duurt dan ook niet lang, of ze zwicht voor zijn sensuele liefkozingen - waardoor
ze tot haar schrik zwanger raakt. Dat betekent maar één ding: ze zal zijn koningin
moeten worden... Deze verhalen zijn eerder verschenen en ook los verkrijgbaar.
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.
Versplinterd verlangen Emma Zegers 2019-10-01 Als Linde de zanger van haar
favoriete band bijna aanrijdt, beseft ze nog niet wat voor impact dit op haar
leven zal hebben. Ze geeft knappe rockster Sverre alleen een lift en daarna gaan
ze allebei verder met hun eigen leven. Denkt ze. Alles verandert als ze na zijn
concert samen op een hotelkamer belanden. Plotseling begint Linde de scheurtjes in
haar eigen relatie op te merken. Haar vriend Finn denkt wel erg veel aan zichzelf
en lijkt zich niet echt druk te maken over hoe zij zich voelt. Moet ze vechten
voor iemand die dat niet voor haar doet of moet ze voor zichzelf kiezen? 'Ik dacht
dat ik gelukkig was met Finn. Dat ik een goede relatie had en dat Sverre en ik
elkaar na die ene keer niet meer zouden zien. Ik had het mis. Zo ontzettend mis.
Sverre laat me inzien dat Finn misschien niet de liefde van mijn leven is. Dat een
relatie meer is dan alleen denken aan jezelf. En dat is precies het probleem. Want
nu denk ik steeds vaker aan Sverre.'
Placaet 1708
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog
niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen.
Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan het licht
moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01
“Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet
meer loslaat.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens weg) Van de
bestverkopende auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) de laatste aflevering in de Avery Black-serie. In de epische finale van de Avery
Black-serie is seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de hele stad
Boston op scherp. Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt dat
Howard er weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en controversiële
rechercheur van Moordzaken Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in
haar omgeving een voor een op brute wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de
ergste angsten van de stad worden bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De
moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar verleden zag. Ze herinneren
haar aan iets te dicht bij haar hart, iets dat te maken had met een geheim waarvan
ze dacht dat ze het lang geleden begraven had... Het meest meeslepende en
schokkende boek van de serie, een psychologische thriller met hartverscheurende
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spanning, REDEN OM TE REDDEN is de finale waarmee je de pagina’s tot laat in de
nacht zult omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie.
Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun gedachten kunnen
meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol
wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi 2021-06-22 De ontdekking van deze roman is
toch wel het personage van Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’
- El Correo over Aquitanië, land van water 1137. De hertog van Aquitanië – de
meest welvarende regio van Frankrijk – wordt dood aangetroffen in Compostella. Het
lijkt op een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak. Daarom trouwt zij met
de zoon van degene die volgens haar de moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI,
koning van Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de bruiloft van zijn zoon
onder gelijke verdachte omstandigheden. Eleonora en Lodewijk VII zullen samen
moeten uitvinden wie hem, als onervaren koning, op de troon wil hebben. Tientallen
jaren voor de dood van de hertog van Aquitanië wordt een onbekende jongen door
zijn vijf moeders achtergelaten in een bos. Misschien is hij een monster, of
misschien een heilige... maar de kleine jongen overleeft en zal uiteindelijk een
van de meest uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa worden. Deze roman
overspant een eeuw vol wraak, bedrog en strijd, en beschrijft op overweldigende
wijze het mysterie rond de drie personen die het begin vormen van wat later Europa
zal worden genoemd. ‘Als het schrijven van een roman is als het bouwen van een
kerk, dan heeft Garcia een kathedraal gebouwd. Een fantastisch, perfect
gecomponeerd middeleeuws kunstwerk. Het is de roman waarvan ik zou willen dat ik
hem had geschreven.’ – Juan Eslava Galán
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw
een paar, en samen kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen
Lydie, Walter en Kurt elk op een andere manier onthalen. Er wordt afscheid
genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere gaan mee in het graf. Eén
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hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke perspectieven. Bij
dit omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of dat
van Georges.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met
een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het
draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie
de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan
om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk
gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd
kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het
slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg
wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden
er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat
niemand hem eerst wil geloven.
Jip en Janneke spelen buiten Annie M.G. Schmidt 2013-04-02 Jip en Janneke zijn dol
op buiten spelen. Jip stept het hardst en Janneke kan touwtjespringen als de
beste. Maar het liefst spelen ze samen. Op de wip, schatgraven in de zandbak en
glijden van een stenen muurtje. Jip en Janneke vervelen zich nooit.
Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa Jewells meest
succesvolle en meest aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was vijftien, haar
moeders oogappel. Ze had haar hele leven nog voor zich. En toen, in een oogwenk,
was Ellie verdwenen. Tien jaar later heeft Laurel de hoop nog altijd niet
opgegeven dat ze Ellie zal vinden. Als ze een charismatische man leert kennen voor
wie ze als een blok valt, brengt dit wat licht in haar leven. Maar wat haar
volledig de adem beneemt is zijn negenjarige dochter. Want dat meisje is het
evenbeeld van Ellie. En alle onbeantwoorde vragen die Laurel al zo lang
achtervolgen komen in volle vaart terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft
er nog steeds geheimen prijs te geven? 'Ik daag je uit om dit boek neer te leggen
voordat je bij het hartverscheurende einde bent gekomen.' - DAILY EXPRESS
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