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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
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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
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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.’ –
hyundai-h1-2005-repair-service-manual

Juan Eslava Galán
Een royale vergissing Julia
Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1
Netflix-hit 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 FrancescaDownloaded
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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
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
verantwoordelijk werd voor
mijn kleine zusje. Alleen door
Lucy verborgen te houden en
me gedeisd te houden, zullen
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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.
Leven als prinses in Texas (3
- de verzoening) Lizzie van
den Ham 2017-07-03 Een exprinses. Een jongen met een
verleden. Een gebroken hart.
Sam had nooit gedacht dat
Scott tegen haar zou liegen,
maar nu haar moeder een
detective opdracht heeft
gegeven in het verleden van
haar vriendje te graven, lijkt
het erop dat hij haar niet de
hele waarheid heeft verteld.
Als haar vader dan ook nog in
een telefoongesprek duidelijk
maakt Sam helemaal niet in
huis te willen nemen, is dat de
laatste druppel voor de exprinses. In een vlaag van
verdriet en woede loopt ze van
huis weg om vanuit Houston
terug naar het veilige
Nederland te vliegen.
Daar from
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ontmoet ze bij toeval advocaat
Alex Davis. Hoewel haar
verstand iets anders zegt,
schreeuwt Sams hart heel
duidelijk dat ze Scott terug wil.
Kan Alex haar daar misschien
bij helpen..? Soms is er licht
aan het eind van de tunnel.
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
haar heb gekocht en haar mee
naar huis heb genomen, zegt ze
dat het allemaal gespeeld is. Ze
werd expres gevangen
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genomen om de wreedste man
die ze ooit had gekend te
ontvluchten. En nu moet ik
beslissen of ik haar terug ga
geven.
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…
Keto in 15 minuten Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16
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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 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
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minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
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?
De glorie van Rome Adrian
Goldsworthy 2019-10-01
In 'De
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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 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'.
Eens weggekwijnd (een
Riley Paige Mysterie—Boek
#6) Blake Pierce 2020-02-27
“Een meesterwerk van thriller
en mysterie! De auteur heeft
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fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages
met een psychologische kant
die zo goed beschreven is dat
we voelen wat ze denken, hun
angsten ervaren en meejuichen
met hun succes. Het plot is
zeer pakkend en gedurende het
hele boek vermakelijk. De
wendingen van het verhaal
houden je wakker van de
eerste tot de laatste pagina.” -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over Eens
weg) EENS WEGGEKWIJND is
boek #6 van de bestselling
Riley Paige-mysteriereeks, die
begint met de #1 bestseller
EENS WEG (Boek #1)!
Mannen en vrouwen duiken
dood op in de buitenwijken van
Seattle, vergiftigd door een
mysterieuze chemische stof.
Wanneer een patroon wordt
ontdekt en het duidelijk wordt
dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is,
zet de FBI hun beste troef in:
Special Agent Riley Paige.
Riley wordt aangespoord om
terug te keren naar het heetst
van de strijd, maar Riley, nog
steeds opgeschrokken door de
aanvallen op haar familie,
isfrom
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terughoudend. Toch weet Riley
dat ze geen andere keuze heeft
naarmate de lichamen zich
ophopen en de moorden
onverklaarbaarder worden. De
zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen,
dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl
Riley dieper in de geest van de
moordenaar duikt, realiseert ze
zich dat ze op jacht is naar de
meest angstaanjagende
moordenaar van allemaal:
iemand wiens waanzin geen
diepte kent - en die er
misschien toch gewoon
schokkend doorsnee uitziet.
Een hartverscheurend
spannende, duistere
psychologische thriller. EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 in
een meeslepende nieuwe serie
– met een geliefd nieuw
personage – dat je tot laat in de
nacht zal laten doorlezen. Boek
#7 in de Riley Paige serie zal
binnenkort beschikbaar zijn.
Automotive News
De Noordzeemoorden 2
IJskoud Isa Maron 2014-12-06
Op een koude novemberdag
worden de doorgewinterde
hyundai-h1-2005-repair-service-manual

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 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 vermiste
zusfrom
te
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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
Eens Gepakt (Een Riley Paige
Mysterie--Boek #2) Blake
Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden
vrouwen vermoord, hun
lichamen worden op
mysterieuze wijze in kettingen
gehangen aangetroffen. Gezien
de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI
erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich
kunnen wenden: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog van
slag is over haar laatste zaak,
wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog
steeds van overtuigd er dat een
voormalig seriemoordenaar
rondloopt die haar stalkt. Maar
ze weet dat haar vermogen om
hyundai-h1-2005-repair-service-manual

de geest van een
seriemoordenaar binnen te
dringen en haar obsessieve
karakter nodig zijn om deze
zaak op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren; zelfs
niet als dat haar tot het
uiterste zal drijven. Rileys
zoektocht brengt haar dieper in
de verwarde geest van een
moordenaar, en leidt haar naar
weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen
in een poging om zijn psychose
helemaal te doorgronden. Ze
beseft dat ze het tegen een
ware psychopaat opneemt en
ze weet dat hij snel weer zal
toeslaan. Maar haar baan staat
op de tocht en haar gezin is het
doelwit... Met haar kwetsbare
geest die op instorten staat,
zou het allemaal te veel voor
haar kunnen worden – en te
laat. Eens gepakt is een
duistere psychologische thriller
met een spanning die je
hartslag omhoog jaagt. Het is
het tweede boek in een
aangrijpende nieuwe serie –
met een geliefd nieuw
personage – die ervoor zorgt
dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in
de Riley
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Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
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
afwijzend. Maar als ze over de
trieste aard van de misdaden
hoort en beseft dat de
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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
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diep in de nacht blijft lezen.
Boek 4 in de Riley Paige-serie
is binnenkort beschikbaar.
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
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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?
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
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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 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
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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...
Onaangenaam bezoek Robert
Goddard 2011-02-28 De
ontrafeling van een
familiedrama leidt tot een
gruwelijke ontdekking William
Trenchard is geschokt wanneer
hij onverwacht bezoek krijgt
van iemand die beweert Sir
James Davenall te zijn, de man
die met zijn vrouw Constance
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verloofd was. Iedereen denkt
dat hij elf jaar geleden
zelfmoord heeft gepleegd.
Trenchard en zelfs de familie
van Davenall beschuldigen de
man van oplichterij, maar
Constance gelooft wél in de
terugkeer van haar verloren
geliefde. Voor Trenchard
begint daarmee een slopende
zoektocht naar de waarheid.
Alleen hij Andrew Gross
2017-11-14 Andrew Gross heeft
met ‘Alleen hij’(The One
Man)een bloedstollende en
aangrijpende thriller
geschreven waarin de
gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog in het algemeen
en die van Auschwitz in het
bijzonder centraal staan. 1944.
Terwijl in Europa de Tweede
Wereldoorlog voortduurt,
werken de Amerikanen uit alle
macht aan het
Manhattanproject. De code die
ontbreekt is ontwikkeld door
de Poolse natuurkundige Alfred
Mendl, die uit het getto van
Warschau op transport naar
Auschwitz is gezet. De jonge
Pool Nathan Blum is Europa
ontvlucht en werkt als vertaler
voor de Amerikanen. Hij
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spreekt vloeiend Duits en
Pools, hij is vindingrijk en nu
hij alles en iedereen is verloren
in de oorlog, is hij vooral
vastbesloten zijn leven een
zinvolle nieuwe wending te
geven. Wanneer de
Amerikanen hem vragen het
welhaast onmogelijke te doen,
aarzelt hij niet. Hij zal
terugkeren naar Europa en
infiltreren in Auschwitz in een
poging Alfred Mendl te
bevrijden. Andrew Gross
schreef eerder negen thrillers
onder zijn eigen naam en
daarnaast nog eens vijf
thrillers samen met James
Patterson. ‘Gross heeft de
beschrijvingen van het
kampleven opgetekend naar de
verhalen van zijn schoonvader
die in Auschwitz vastzat. Waar
de hoofdpersonen fictie zijn,
zijn de setting en veel van de
personages gebaseerd op
historische feiten. Voeg
daaraan toe het
inlevingsvermogen, de actie en
de spanning en ‘Alleen hij’ is
zowel een ontroerende als
aangrijpende thriller.’ Booklist
De Gave Van Strijd (Boek #17
In De Tovenaarsring)
Morgan
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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
hyundai-h1-2005-repair-service-manual

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 from
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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
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en karakterbeschrijving, is DE
GAVE VAN STRIJD een episch
verhaal van vrienden en
geliefden, van rivalen en
minnaars, van ridders en
draken, van intriges en
politieke spelletjes, van
ouderdom, van gebroken
harten, van verraad, ambitie en
oplichterij. Het is een verhaal
van eer en heldendom, van
noodlot, van tovenarij. Het is
een fantasie die ons in een
wereld brengt die we nooit
zullen vergeten, en die voor
alle leeftijden aantrekkelijk is.
DE GAVE VAN STRIJD is de
langste van alle boeken in de
serie, 93.000 woorden! “Vol
met aktie …. Rice's schrijven is
solide en stelling intrigerend.”
—Publishers Weekly (regarding
A Quest of Heroes)
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
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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
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
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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!
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 hetfrom
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raadsel op tijd op te lossen. De
race tegen de klok is
begonnen.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek
1) Blake Pierce 2019-12-11
“Een meesterwerk van thriller
en mysterie! De auteur heeft
fantastisch werk geleverd door
personages met een
psychologische kant te
ontwikkelen, die zo goed
beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun
succes toejuichen. De plot is
erg intelligent en zorgt ervoor
dat het boek je bezig blijft
houden. Vol met wendingen,
dit boek houdt je tot het einde
van de laatste pagina wakker."
- Boeken en filmrecensies,
Roberto Mattos (re Eens weg)
BIJNA WEG (DE AU PAIR –
BOEK 1) is boek # 1 in een
nieuwe psychologische
thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce,
wiens gratis bestseller EENS
WEG (boek # 1) meer dan
1.000 vijfsterrenrecensies heeft
ontvangen. Als de 23-jarige
Cassandra Vale haar eerste
baantje als au pair aanneemt,
komt ze terecht bij een rijke
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familie op een landgoed net
buiten Parijs. Het lijkt te mooi
om waar te zijn. Al gauw
ontdekt ze achter de vergulde
poorten een disfunctionele
familie, een verzuurd huwelijk,
getroebleerde kinderen en
geheimen die het daglicht niet
kunnen verdragen. Als
Cassandra een baantje als au
pair aanneemt op het idyllische
Franse platteland, is ze ervan
overtuigd dat ze eindelijk een
frisse start kan maken. Vlak
buiten Parijs ligt het
historische chateau van de
familie Dubois, met de
schijnbaar perfecte familie als
bewoners. Het is de
ontsnapping die Cassandra
nodig heeft – tot ze duistere
geheimen ontdekt, die bewijzen
dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken.
Onder alle overdaad ligt een
duister, kwaadaardig web, wat
Cassandra maar al te bekend
voorkomt. Het roept
herinneringen op aan haar
eigen gewelddadige verleden,
waar ze wanhopig voor op de
vlucht is. En als er een
gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat
haar from
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kwetsbare geest op te breken.
Een meeslepend mysterie vol
complexe personages,
gelaagde geheimen,
dramatische wendingen en
bloedstollende suspense. BIJNA
WEG is het eerste boek in een
serie psychologische thrillers
die je tot diep in de nacht zal
blijven boeien. Boek 2 – BIJNA
VERLOREN – is nu beschikbaar
om vooruit te bestellen!
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.
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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
P. C. Hoofts Nederlandsche
historien Pieter Corneliszoon
Hooft 1821
Een hele lieve fuck you
Sylvia Van Driessche
2021-06-16 Alexa, een
journaliste die haar dagen vult
met het schrijven over
lippenstiften en het drinken
van cava, wordt naar een
filmfestival gestuurd. Wat een
routineklus moet worden,
verandert wanneer ze haar
jeugdliefde Finneas Mallieu
tegenkomt, die intussen
eenfrom
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wereldvermaard acteur is
geworden. Terwijl Alexa
wegvlucht in alcohol, wordt ze
geconfronteerd met
verontrustende verhalen over
seksuele intimidatie in haar
onmiddellijke omgeving.
Tevergeefs probeert ze de
onderzoeksjournaliste in haar
te onderdrukken. Alexa wordt
meegezogen in een gevaarlijke
wereld, een die haar dwingt
haar verleden te confronteren
en haar toekomst op te offeren.
De vierde soera Bob Mendes
2009-10-31 .
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.
De stagiair Lizzie van den Ham
2021-06-02 Isa van Doornbosch
geeft Frans op het Thorbecke
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College. Als ze van de directeur
het verzoek krijgt om een
aantal maanden een stagiair te
begeleiden, doet ze dat met
frisse tegenzin. Ze houdt nu
eenmaal van een strakke
planning en van haar eigen
schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra
Tristan de Rooij de school
binnenstapt, groeit haar
tegenzin nog meer. Hij is veel
te nonchalant naar haar zin en
bovendien lijkt hij ontzettend
op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter
was. En toch kan Isa de
stagiair, die eigenlijk veel te
jong voor haar is, maar niet uit
haar hoofd zetten. Sterker nog:
het lijkt erop dat Tristan haar
ook wel ziet zitten. Toegeven
aan haar gevoelens zou echter
haar baan en reputatie op het
spel zetten... Kunnen Isa en
Tristan elkaar vinden, ondanks
het feit dat hun liefde verboden
is? Een nieuw verhaal in de
serie rondom het Thorbecke
College van de hand van Lizzie
van den Ham.
Misdaad in het Donker (Een
Lacey Doyle Cozy Mystery –
Boek 3) Fiona Grace
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2020-09-18 MISDAAD IN HET
DONKER (EEN LACEY DOYLE
COZY MYSTERY — BOEK 3) is
boek drie in een aantrekkelijke
nieuwe cozy mystery serie
vanFiona Grace. Lacey Doyle,
negenendertig jaar en pas
gescheiden, heeft een
drastische verandering
doorgemaakt: is heeft het
gejaagde leven in New York
City achter zich gelaten en
heeft zich gevestigd in het
schilderachtige Engelse
kustplaatsje Wilfordshire. Het
is bijna zomer, en Lacey is
dolverliefd op het stadje en
haar vriendje, die
banketbakker is. Ze heeft zelfs
een nieuwe vriendin gemaakt:
de nieuwe eigenaresse van een
plaatselijke B&B. En wanneer
haar vriendin van haar
diensten gebruik wil maken om
haar hotel in te richten en ze
bijna alles in Lacey’s
antiekwinkel koopt, krijgt haar
onderneming een flinke boost.
Alles gaat perfect—tot iemand
op mysterieuze wijze sterft in
de nieuwe B&B. Het stadje
staat weer eens op zijn kop en
het inkomen van haar nieuwe
vriendin is in gevaar. Het is
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aan Lacey en haar hond om het
mysterie tot op de bodem uit te
zoeken. Boek #4 van de serie is
binnenkort beschikbaar!
De Ierse O'Hurleys Nora
Roberts 2020-09-15 De Ierse
O’Hurleys: een hechte familie
om meteen in je hart te sluiten.
Het onafscheidelijke
artiestenechtpaar Frank en
Molly heeft altijd geprobeerd
om niet alleen hun volharding
aan hun vier kinderen door te
geven, maar ook hun
inlevingsvermogen en hun
passie. Nu is het aan zoon
Trace en drieling Abby, Maddy
en Chantel om daarmee een
eigen leven op te bouwen. (1)
VALSE SCHIJN Op een
afgelegen ranch in Virginia
wijdt Abby zich sinds de dood
van haar echtgenoot, een
beroemde autocoureur,
helemaal aan de opvoeding van
haar twee zoontjes en het
fokken van paarden. Dit leven,
dat ze met veel geduld en moed
heeft opgebouwd, wordt
onverwacht bedreigd door de
komst van Dylan Crosby, een
journalist die een boek over
haar man schrijft. Voor hem
mogen zijn vele vragen
gewoon
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bij zijn research horen, voor
Abby leiden ze naar een
pijnlijke waarheid die achter
slot en grendel moet blijven,
omwille van haar kinderen.
Maar dat is niet het enige
gevaar dat de vasthoudende
Dylan vormt. Minstens zo
onrustbarend is de wervelwind
aan emoties die hij in haar
losmaakt... (2) DANSENDE
STER Haar naam mag dan in
neonletters worden
geschreven, Maddy geeft niets
om roem. Voor haar telt alleen
dat ze kan dansen en telkens
weer die fijne energie kan
voelen als ze het podium op
gaat. Al wordt ze de laatste tijd
wel nogal afgeleid door Reed
Valentine, de knappe
ondernemer die haar nieuwe
voorstelling financiert. Reed is
overrompeld door de
aantrekkingskracht die Maddy
op hem uitoefent. Zij is immers
een dromer, en hij is lang
geleden gestopt met dromen.
Zijn leven draait nu om rijkdom
en macht. Dus maakt hij
zichzelf wijs dat het in hun
beider belang is om afstand te
houden. Maar Maddy zou geen
echte O'Hurley zijn als ze deze
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fascinerende man zonder slag
of stoot liet gaan! (3)
VERRASSENDE ROL Chantel is
een echte Hollywoodster:
getalenteerd, adembenemend
mooi en buiten het bereik van
gewone stervelingen. Door
haar roem heeft ze geleerd met
al te enthousiaste fans om te
gaan, maar als een vurige
‘bewonderaar’ de grens
overschrijdt door haar te
bedreigen, realiseert ze zich
dat ze bescherming nodig
heeft. Tot haar frustratie komt
die bescherming in de persoon
van de stuurse, geharde
privédetective Quinn Doran...
Aanvankelijk verfoeit Quinn
zijn nieuwe positie als oppas
van een verwende actrice. Al
snel beseft hij echter dat hij de
kordate en scherpzinnige
Chantel absoluut niet moet
onderschatten. Wanneer de
bedreigingen erger worden,
beseft hij bovendien ook iets
anders: als hij wil dat ze in
leven blijft, zal hij dichtbij
moeten blijven. Heel dichtbij...
(4) GELUK ALS TOEGIFT
Gillian Fitzpatrick is niet direct
onder de indruk wanneer ze
Trace O'Hurley eindelijk
vindt.
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Hij is nogal aangeschoten en
uitermate bot. En déze man
zou haar broer uit de handen
van terroristen kunnen redden?
Helaas is hij haar laatste hoop,
dus zet ze haar afkeer opzij en
doet haar best hem over te
halen. Vanaf het moment dat
hij zwicht, vangt ze echter
steeds vaker een glimp op van
de intrigerende man achter de
rauwe façade... Eigenlijk wil
Trace helemaal niet
samenwerken, met niemand.
Hij wil whisky. Hij wil
vergeten. Zijn werk als spion
heeft hem al zijn illusies
ontnomen. Maar aan de zijde
van de onbevangen Gillian
begint hij opeens te verlangen
naar de liefdevolle familie die
hij ooit achterliet. En naar een
toekomst met een zekere
vasthoudende roodharige...
Eerste compleet nieuwe en
uitgebreide editie!
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
hyundai-h1-2005-repair-service-manual

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...
iWork '09 / druk 1 Andree
Hollander 2009
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!
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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...
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
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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
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 from
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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…
De moord op Arno Linter Toni
Coppers 2021 De moord op
Arno Linter lijkt een
eenvoudige klus. Alles wijst in
de richting van een labiele
jongen met agressieproblemen.
Commissaris Liese Meerhout
twijfelt en volgt de visie van
haar team niet... Wanneer er
bewijsmateriaal blijkt te
ontbreken, zijn alle blikken op
haar gericht. Is ze over de
schreef gegaan? Veel tijd krijgt
Liese niet, want een gruwelijke
vondst in een Antwerps park
vraagt alle aandacht van de
moordbrigade: er is een jong
koppeltje omgebracht. Zo?n
dubbele moord is nooit gezien
en bovendien laat de dader een
boodschap achter. De
hyundai-h1-2005-repair-service-manual

sensatiepers likkebaardt, de
publieke opinie keert zich
tegen de traagheid van de
politie. Met een team vol
twijfels moet commissaris Liese
Meerhout een moordenaar
stoppen die zijn tempo
genadeloos opdrijft en er
plezier in schept haar
persoonlijk uit te dagen met
raadselachtige aanwijzingen.
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
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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
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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
Veroverd door leugens Ella
Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles
brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance.
Ik werd gekidnapt. Ontvoerd
door een jongen waarvan ik
dacht te houden. Hij verkocht
me alsof ik een ding was. Zijn
bezit. Drie jaar lang wist ik te
overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik
was sterk, vastbesloten en ving
de klappen op. Tot Downloaded
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ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had
moeten wegrennen, opnieuw
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moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had
verkocht.
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