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lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid

Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28

in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo.

Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire

Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste opvanghuis werd

auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en

in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde zusterorde

opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles

797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een

geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar

aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje,

Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet

geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de

alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over

historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim

om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter

wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende

kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat

verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes

Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er

werden voor het minste geringste in een donkere cel opgesloten of moesten

precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi

hun eigen braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over

Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze

het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers

heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi

zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst

Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden

onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.

al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt

carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan

zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich

bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan haar

zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat

maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de

wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen

controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

kijkt…

niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal

De weg naar Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2020-09-01 Josephine

diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd

Rombouts en haar man raken op een dood spoor als blijkt dat hun zoons niet

verliezen.

goed gedijen in het Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de

reageren op een advertentie die een nieuw bestaan in een ecogemeenschap

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

in Schotland belooft. Als ze zijn aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een

de realiteit daar rauwer dan de ecologische droom die hun was

bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze

voorgespiegeld. emDe weg naar Cliffrock Castleem beschrijft het vertrek uit

kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes.

Nederland, de weg langs onderwijsbegeleiders en leerplichtambtenaren, een

Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet

strafzaak en het opbouwen van een nieuw leven in een ander land. Josephine

vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

moet in haar nieuwe woonplaats leren omgaan met een manische

geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw

landeigenares, een pyromane Japanse monnik, stugge Schotse medebewoners,

en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje

veel sneeuw en een spookdorp. Als ze hoort dat op een naburig landgoed,

valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar

Cliffrock Castle, een witte cottage beschikbaar is en een huishoudster wordt

nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar

gezocht, grijpt ze deze onwaarschijnlijke strohalm met beide handen aan.

verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal

Oorlogsgeheimen Jacques Vriens 2014-05-08 Het Zuid-Limburgse dorp waar

begon...

de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje

Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single

Maartje vinden dit eerst wel spannend. Maar langzaam maar zeker komen de

op aarde! De zomer staat voor de deur en al haar vrienden hebben plannen

kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste dingen. De

waarin zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt nadat ze de

volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de

bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is

Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen en wie er in

er champagne... én Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart kan

het verzet zitten. Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij een groot geheim

luchten bij haar oude vriend Kasper, die een flitsend leven leidt in New

heeft. Ineens komt de oorlog heel dichtbij… Deze speciale filmeditie biedt het

York. En het mooiste is dat hij haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en

verhaal én exclusief beeldmateriaal uit de film.

zijn vriendin door te brengen. Er staat Lucy een zomer te wachten die ze

Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke

niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop verliefd óp en ín the city that

opvanghuizen van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren

never sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?
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Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I

broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn

wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd

beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken

Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter,

Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby

winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden,

haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze

maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook

al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet

onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.

delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler

Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

kust haar, en nu is alles anders...

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk

ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van

geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in

voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.

onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze

Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon

een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska.

van Cane Barsetti. Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb

Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van

er altijd de voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten van het

River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor

leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en het

nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton

wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog

Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van

doen. Ik weet dat er van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de

survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew veilig

Underground. Ik heb het mijn vader beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod

over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De

dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd miljoen dollar om zijn

natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te

dochter te kopen van de Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en

belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River

haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze

maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar

werd expres gevangen genomen om de wreedste man die ze ooit had gekend

prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar

te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.

komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King

krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel

New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe

verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch

naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde

personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers

detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar

Weekly

achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,

Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In Vermoord en vermist wordt

maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en

inspecteur Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen

rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is

vermissing blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de

hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert

schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver

zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen

achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de

heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten.

Staten Island-veerboot en ziet iets wat ze niet had mogen zien. Al snel wordt

De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN

ze vermist. Maar als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan?

Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt

Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel verstrikt in een

en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is

schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en als Eve een dodelijk

dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan

spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat

voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van

Carolee heeft gezien.

New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen,

tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl

rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die

Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al

autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In

drie maanden uit elkaar. Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en

bij hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar vergeven,

overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven

zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren

water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad

elkaar op een nieuwe manier kennen, en net wanneer alles heel goed gaat,

van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen

komt Conrad naar het appartement om Roland mee uit te vragen. Zal Roland

om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar

zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest?

te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat

Trinity weigert met haar vader te praten, en ondanks Slade's pogingen om

Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.

hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem

De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14 In De rat van

nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade.

Amsterdam vertelt de 42-jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse

Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt,

gevangeniscel over zijn leven. Met vervalste Joodse identiteitspapieren wil

omdat zijn terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze

het gezin Katz in 1990 de hoofdstad van de Sovjetrepubliek Letland verruilen

heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar heeft

voor Tel Aviv, maar blijft uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl

gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat

moeder het verdriet om hun in Riga begraven dochter Liza nauwelijks te

hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat vertrouwen te herstellen?

boven komt en steeds verder wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz ieder

Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?

op hun eigen manier zo snel mogelijk te integreren. Vader Katz begint een

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk

instituut voor Duitse taal- en letterkunde, terwijl Ruben Katz na zijn

feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

rechtenstudie voor de Nationale Armenloterij gaat werken, een filantropisch

O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra, een borderline-achtig meisje en

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens

dochter van de puissant rijke loterijbaas, voert Ruben Katz uiteindelijk naar

zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn

het moderne Rusland, waar hij lid wordt van het ‘Siberisch Front’, een
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schimmige organisatie van Europeanen die Moskou verkiezen boven Brussel.

voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten

verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een

van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in

dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de

hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar

werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens

hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze

nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op

bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon

als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er

vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit

geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo

aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer

brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij

dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om

nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie

elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar

(88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het

als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn

opgewekt naar de eindstreep.

hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware

Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien

veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen.

nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij

Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen

heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de

ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een

muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.

etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.

Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

Hebzucht Arne Dahl 2013-06-01 Tijdens een G20-top over de financiële crisis

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde

worden twee mensen op beestachtige wijze vermoord. Terwijl hij zijn laatste

verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland

adem uitblaast, fluistert een van de slachtoffers geheimzinnige woorden.

ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een

Vormen deze woorden de onthulling van een internationaal

dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een

misdaadnetwerk? De eerste zaak voor de geheime Europol-unit Opcop. Korte

succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het

tijd later wordt in een bos bij Londen weer een lijk gevonden dat op

verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee:

eenzelfde verschrikkelijke manier is toegetakeld. Het internationale team van

een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht

Opcop tast in het duister. Eén ding wordt de mannen wel steeds duidelijker:

op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen

de omvang van het misdrijf doet zelfs de meest ervaren agenten naar adem

voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of

happen.

ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk

Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen vader te

die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen

hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien

migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal

moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van

van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de

hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand

familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.

die op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En het was niet degene

Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van

die ik verwachtte.

Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute

Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt,

aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het

reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust.

decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen

De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu

manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een

voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit

gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als

gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats

haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de

bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een

indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s

eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en

voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de

maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in

Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar

1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine

tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt

dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks

Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen

gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets

het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen

weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn...

handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar

Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge

geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.'

vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en

De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als

onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke

een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over

ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het

Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode

probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze

Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste

psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet

dagboek van Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor

meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl

iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere

‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische

dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig

thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ *****

winnaar van de NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn

Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit

meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is

vol plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com

vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken wekelijks

De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende

gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC

Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de

Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting

thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een

van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen

winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun

overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar

huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met

gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig

haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn

wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel meer om

verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds

naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild

verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid
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nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder

naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily

reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in

moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar

verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in

vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden,

een oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie

buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden?

een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het

Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe

een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje

romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de

verdween...

nacht omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht

Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de

over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first

mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien

family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische

Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man

organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige

durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken

militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een

Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over

'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter

persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties

ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president

te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn

meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in

vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft

Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten

hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,

duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap

onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau

Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten

dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op

vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’

het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te

**** de Volkskrant

redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit

eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond

vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke

komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een

columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij

luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar

welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer:

knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten

Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp

volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis

zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar

Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon

spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem

Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering

hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus

wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie

totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door

van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het

2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar

nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat

lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het

laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn

perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance:

kracht? Of juist zijn zwakte?

het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van

aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van

Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van

veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers

Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift.

die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book

Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn

Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de

dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken, geen films van

worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur

zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het

doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de

misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt

omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven.

het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan

Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die

en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst

zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto

gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt

Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek

familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat

in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het

met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij

eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht

van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer

van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar

mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe

vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in

klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar

haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren

antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na

en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor

zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk

om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat

was en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend

zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een

moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met het

B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die

leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied

ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het

bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie

haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie

mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf

met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim

Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot

dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt

van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een
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pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven

boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan

waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde

100 miljoen keer verkocht zijn.

en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig

De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle

en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie -

vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten.

moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en

Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die

Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar

veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid,

vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je

depressie, gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen

afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en

boven de 40 zijn het resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en

verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de

worden niet goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt herkend,

buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar

of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met

therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste

deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele

zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar

(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs

dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu

laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven

doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet

kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en

heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

voorbeelden uit de praktijk.

De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13 Midden in de woestijn

De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26

rondom de mysterieuze Nazca-tekeningen in Peru ligt een man in de

“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges,

brandend hete zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de

samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met

doden? Open het oog!’ In zijn notitieboekje staan vreemde schetsen,

gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle

Bijbelcitaten en aantekeningen over ‘bezoekers’. Als de Nederlandse

leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle

toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz de man vinden, worden ze

fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A

ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de man in hemelsnaam op

Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de

het spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun

bestseller serie DE TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN

spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het mysterie

HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn

opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de

grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in

mensheid... Maar is de wereld daar klaar voor?

zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger

Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een

zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van

drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van

duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren.

de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit

Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven

Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een

die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven –

piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje

moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is.

gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te

Het lot van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte

vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt.

aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de

Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die

sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De

zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de

onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon

verdwijningszaak Johns halfbroer…

– waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van haar

Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk

mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt

complotverhaal boordevol actuele politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’

ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger

van Joel C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de Marcus Ryker-

die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen

serie. De minister van Buitenlandse Zaken is onderweg voor de

te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen

ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en de Saoedi’s. Maar als

broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door

speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de voorbereidingsreis worden

haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in

gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische

de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft

troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug te halen, maar

niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec

Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered

en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan

wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?

met hun queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze

De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit

onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de

Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway.

uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil.

Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is

Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze

vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar

moet zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de

oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven

macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen.

zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met haar

Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om

nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef

zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste

Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er

epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de

verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van

Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en

Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de

karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van

twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de

vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders en draken, van

populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen

intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van

ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het

verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en heldendom, van

te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over

noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld brengt die

een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse

we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE

pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als

GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000

Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over

woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend.”

romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200

—Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
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