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Schaduwstad David Baldacci 2022-05-10 Priv detective Aloysius Archer gaat op zoek naar een vermiste
scenarioschrijfster in het Hollywood van de jaren vijftig. Priv detective Aloysius Archer viert samen met zijn goede
vriendin Liberty Callahan oudjaarsavond in Los Angeles, waar Liberty naam probeert te maken als actrice. Die avond
ontdekt Archer dat achter alle pracht en praal van Hollywood een duistere wereld schuilgaat. Scenarioschrijfster
Ellie Lamb vraagt hem uit te zoeken wie haar wil vermoorden, maar wanneer hij bij haar langsgaat in Malibu, is de vrouw
nergens te bekennen. Wat hij wel aantreft, is het lichaam van een vermoorde man. En in de uren daarna wordt Archer
buiten westen geslagen, achtervolgd door smokkelaars en bijna doodgeschoten. Kortom: het jaar 1953 had niet beter
kunnen beginnen...
Terroristenjager Lionel D. 2021-03-09 Belgi 15 januari 2015. In Verviers vallen leden van de Speciale Eenheden binnen
in een rijtjeshuis waar drie IS-terroristen broeden op een aanslag. Het vuurgevecht komt een week na de dodelijke aanslag
op de redactie van Charlie Hebdo en is het begin van een terreurgolf in Belgi en Frankrijk. In de frontlinie staat
hoofdinspecteur Lionel D. van het Speciaal Interventie Eskadron (SIE). Voor het eerst getuigt een lid van het eliteteam
van de federale politie over zijn leven en werk. De loodzware opleiding, de inzet op leven en dood, de dagelijkse strijd tegen
gangsters en geweldenaars. Hoe zijn gezin hem overeind houdt en hij tijdens de slopende oorlog tegen de terreur opnieuw
vader wordt. En hoe de jacht op Abdeslam hem en zijn collega's voorgoed verandert. 'In Verviers begon een oorlog tegen
een nieuwe vijand. Die was niet onder de indruk van onze flitsgranaten en machinegeweren.'
Dame in Lingerie Penelope Sky 2019-01-24 Ik weiger om deze vrouw enige macht over mij te laten hebben. Ze is gewoon mijn
gevangene. Maar zodra mijn Muze in problemen is, zal ik alles doen om haar te redden. Alles doen om haar te beschermen. Ze
had me alleen maar moeten inspireren, me bevredigen. Ze zou nooit iets om me hebben moeten geven. Of ervoor hebben moeten
zorgen dat ik om haar geef.
De man zonder ziel Victoria Quinn 2020-12-03 Als hoofdportier van het Liberty Gebouw in Tribeca, is het mijn taak om
beroemdheden, rijke zakenmannen met hun rijkeluisvrouwen en vips allerhande te soigneren. Het is als het runnen van een
hotel — maar dan specifiek voor miljardairs. Als er een penthouse vrijkomt, gaat het net als op de beursvloer: de
hoogste bieder wint. En deze keer is de winnaar Deacon Hamilton. Hij is een jonge adonis ... maar uiterst onaangenaam. Hij
zegt nauwelijks twee woorden tegen me, kijkt me niet eens aan wanneer hij me aanspreekt en behandelt me als een imbeciel.
Maar hoe langer ik me kwijt van mijn taken, zoals het ophalen van zijn spullen bij de stomerij, het leveren van zijn
boodschappen en het regelen van alle kleine details in zijn leven, hoe meer ik me realiseer dat hij niet is wat hij lijkt. Hij is
ronduit geweldig. Fantastisch. Deacon Hamilton, niet alleen arts en onderzoeker, maar zelfs Nobelprijswinnaar, is een
van de meest getalenteerde mannen ter wereld. Hij weet echter niet hoe hij met mensen moet praten of communiceren, en
evenmin hoe hij met iemand bevriend kan worden. Behalve met mij.
De vierde gestalte Pieter Aspe 2009-10-31 .
Levend speelgoed Luc Deflo 2019 Rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk Deleu worden geconfronteerd met de verdwijning
van studentes en het spoor leidt naar een goede studievriend van Mendonck.
Woestijnnachten Lucy Gordon 2011-10-08 (1) WRAAK VAN DE SJEIK - Frances heeft Ali zo veel geluk gebracht in het
casino, dat hij haar wil belonen. Uiteindelijk accepteert ze zijn geld, maar het liefst wil ze een interview voor de krant. Ali
stemt toe onder voorwaarde dat ze naar Kamar komt. Alles lijkt goed te gaan... tot hij haar opsluit in zijn paleis als
zijn favoriete concubine!(2) VERLEID DOOR DE SJEIK - Sarahs vader traint de paarden van de steenrijke Tareq. Wanneer
een van de paarden een race verliest, dreigt de woedende Tareq met ontslag. Sarah smeekt hem haar vader nog een kans te
geven. Dat doet hij, als zij belooft een jaar lang zijn reisgenote te zijn. Ze stemt toe, maar waarom staat hij erop dat ze
bij hem blijft? (3) BLOEIENDE WOESTIJN - Zodra Kamal haar kust, voelt Ally dat haar hart hem toebehoort. Deze
knappe man en bedreven minnaar - beschikt bovendien over het karakter en de principes die hem tot een geschikte
troonopvolger maken. En die principes zijn nu precies het probleem, want daardoor zullen ze nooit kunnen trouwen!'
Zwarte Mamba Nadifa Mohamed 2010-09-16 `Ik vertel je dit verhaal over oorlog en over mijn vader en over mijn geliefde
Somali omdat niemand anders het zal vertellen Jemen, 1935. Jama is een straatschoffie dat met zijn vriendjes de stoffige
markten van Aden afstruint. Wanneer zijn moeder sterft, staat Jama er alleen voor. De oorlog nadert en de fascistische
Italiaanse troepen die delen van oostelijk Afrika in handen hebben, bereiden zich voor op de strijd. Toch besluit Jama op
zoek te gaan naar zijn vader, die volgens de geruchten die hem via clangenoten bereiken ergens in het noorden als chauffeur
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voor de Britten werkt. En zo begint Jamas opzienbarende reis naar Egypte. Een tocht van ruim 1500 kilometer die hij per
kameel, vrachtwagen en trein maar vooral te voet aflegt, en die hem door Somali , Djibouti en het door oorlog
verscheurde Eritrea en Soedan naar het noorden zal brengen. Hij trekt van de ene gevaarlijke stad naar de andere,
vertrouwend op zijn grote netwerk aan clangenoten om hem onderdak te bieden en de weg te wijzen naar zijn vader, die
altijd net een dag of twee reizen buiten zijn bereik lijkt te blijven. Op zijn tocht ondervindt Jama warme menselijkheid en
grote wreedheid als hij belandt in de onverschillige, alles vermalende oorlogsmachine. Zwarte Mamba een afwisselend
grappig, schokkend en hartverscheurend verhaal over ontworteling en familiebanden. Deze roman over een jongen en zijn
lange tocht naar de vrijheid is tegelijk het verhaal van hoe Afrika heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog.
Verleidelijk gevaar Sandra Brown 2021
Kus om middernacht Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 10½ – Kus om middernacht De bekende Virgin River-boeken nu
verfilmd voor Netflix Al is Jack's Bar d plek om oud en nieuw te vieren, Sunny is helemaal niet in feeststemming. Ze heeft
trouwens maar
n voornemen voor het nieuwe jaar: geen mannen meer. Ook Drew wil voorlopig vrijgezel blijven. Maar of
hun voornemens het kunnen opnemen tegen een blokhut, een sneeuwstorm, naaldhakken n Virgin River... is zeer de vraag!
Sexy in lingerie Penelope Sky 2019-06-20 Ik riskeer alles voor Vanessa. Nog een laatste keer. Ik kan niet de andere kant
opkijken en haar familie laten vermoorden door de Skull Kings. Ik moet iets doen. Misschien kan ik het vertrouwen van haar
vader winnen. En eindelijk mijn vrouw terugkrijgen. **bevat ook het verhaal van Carter**
De Bijles Sara Ney 2019-06-18 Grofgebekt. Arrogant. Een klootz*k. Er is geen twijfel over mogelijk, Sebastian 'Oz'
Osborne is de meest gelauwerde atleet van de universiteit, en waarschijnlijk ook de grootste hufter. Een lopend, pratend
clich . Hij heeft vieze praatjes, een geweldig lichaam en het kan hem geen barst schelen hoe jij of anderen over hem denken.
Slim. Elegant. Conservatief. Vergis je niet, Jameson Clarke mag dan misschien wel de meest hardwerkende student van de
universiteit zijn, ze is zeker niet preuts. Ze brengt het merendeel van haar tijd door in de bibliotheek en is waakzaam als het
gaat om viespeuken, atleten en hufters. En Oz Osborne valt in al die categorie n. Jameson is slim, sarcastisch en… zeker
niet wat je op het eerste gezicht zou verwachten. Hij wil haar beter leren kennen. Hij wil haar helemaal gek maken. Hij wil…
Haar. 'En zo schrijf je dus een college sports romance' 5**** Goodreads.com
Droom van een zomer Susan Wiggs 2021-09-23 Een nieuw deel in de Avalon-serie: een zomers verhaal om bij weg te
dromen. Met nog twee jaar te gaan, kan Sonnet Romano al bijna alles afvinken van haar to-do-lijstje-voor-mijndertigste. Carri re: check! Ze heeft net een prestigieuze reisbeurs in de wacht gesleept. Relatie: ze heeft een geliefde, die iets
erg belangrijks doet in de politiek. En dan woont ze ook nog in Manhattan. Wat wil een meisje nog meer? Misschien verliefd
– cht verliefd worden? Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit ze baan, beurs en vriendje in de wacht te zetten
en terug te keren naar Avalon, het dorpje aan het meer waar ze is opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens kus
bij het meer ze nooit is vergeten...
Dodensteeg Christian de Coninck 2020-04-09 Een historische setting, een gruwelijke moord en een heerlijk kibbelend
politieduo: De Coninck op zijn best. Brussel begin 1919. De Eerste Wereldoorlog is voorbij. De stad begint te herleven en
de militairen keren terug van het front. Kolonel Pynaert neemt zijn taak bij de politie weer op en zijn ordonnans De
Cruyenaere wordt aangeworven bij de politie. De regering heeft beslist naar analogie van de befaamde Franse Brigades du
Tigres, opgericht door Clemenceau, om ook in Belgi een speciale politie op te richten, die rechtstreeks zal afhangen van
de procureur des Konings. Pynaert is verantwoordelijk voor de oprichting. Ondertussen wordt er in een steeg in Brussel
het lichaam gevonden van een tienjarig meisje, dat op een gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. De gerechtelijke
brigade onder leiding van Pynaert begint de jacht op de dader. Christian De Coninck neemt ons deze keer mee in het Brussel
van het interbellum. Een stad die nog niet is geheeld van de oorlogswonden, waar telegrafie en telefonie worden
beschouwd als technologische hoogstandjes en waar de politie werkt met het vergrootglas en vooral met veel gezond
verstand. In dit boek, dat een vervolg breidt aan 'Dodendans' en 'Dodenmars', die zich afspeelden tijdens wo i, interpreteert
De Coninck een waargebeurde zaak die Brussel in die jaren heeft opgeschrikt en in de ban hield.
Arbeidsverhoudingen in Nederland J.P. Windmuller 1979
Danseres in lingerie Penelope Sky 2019-09-26 Griffin bood aan om me naar huis te brengen, maar ik weigerde, omdat ik
wist dat hij Vanessa naar huis moest brengen. Ik liep naar mijn appartement en sneed een stuk af door een steegje. Dat was
de ergste fout van mijn leven. Vier mannen grepen me. Ik verzette me, maar toen de loop van een pistool tussen mijn ogen
werd gedrukt, wist ik dat het spel uit was. Maar toen dook er een man op uit de schaduwen en verjoeg de mannen alsof
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het ratten waren. Lang, donker en knap. Zijn naam is Bosco Roth. Hij heeft zojuist mijn leven gered, maar hij heeft dat niet
De brieven dateren van november 1932 tot maart 1934. De verstrekkende gevolgen van de nazi-ideologie, in het bijzonder
gratis gedaan. Hij wil er iets voor terug. Een kus. Een hete en gepassioneerde kus, terwijl ik met mijn rug tegen de muur sta.
voor een hechte vriendschap, wordt in deze briefwisseling treffend en zeer aangrijpend weergegeven. Adres onbekend, voor
Maar die kus is nog maar het begin.
het eerst in druk verschenen in 1938 in de Verenigde Staten, toonde al vroeg de werking van het gif van het nationaalRose onder vuur Elizabeth Wein 2014-04-16 Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII.
socialisme aan het Amerikaanse publiek. Het is inmiddels uitgegroeid tot een internationale bestseller. Deze herontdekte
Na een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbr ck, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke
literaire Amerikaanse klassieker bevat een belangrijke en tijdloze boodschap en verdient een permanente plaats op ieders
omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het
boekenplank.
lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal schrijft Elizabeth Wein over
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om zo zijn doel te bereiken,
vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
besluit Balto me te houden. Hij belooft voor me te vechten totdat ik vrij ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de
De rijstmoeder Rani Manicka 2010-07-10 Roman over de geschiedenis van vier generaties van een Maleisische familie in 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
twintigste eeuw. In 1930 moet de veertienjarige Lakshmi afscheid nemen van haar kindertijd en haar vaderland Ceylon: ze
ik ooit nog wil vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
wordt uitgehuwelijkt aan een zevendertigjarige man uit een hogere kaste uit Maleisi . Een rijke zakenman, denkt haar
Lang, knap & sexy (3-in-1) Helen Bianchin 2016-05-17 Bij deze mannen vloeit pure passie door de aderen. Toch geven
familie, maar Lakshmi komt in een armzalig hutje terecht. Met veel wilskracht en hard werken weet Lakshmi iets van haar
Ariane, Mikayla en Romy zich niet zomaar gewonnen... Eigenlijk kwam Ariane hem alleen maar interviewen, maar
n
leven te maken, maar de verkrachting en dood van haar oudste dochter tijdens de Japanse bezetting werpt een donkere
smeulende blik van de beroemde Manuolo del Guardo volstaat om haar over te halen voor zijn dochtertje te zorgen.
schaduw op haar leven en dat van haar nakomelingen.
Wat ze niet weet, is dat de vurige Spanjaard haar niet alleen voor zijn dochter wil hebben, maar ook voor zichzelf... Om
Schijndood Thomas Enger 2012-07-03 Een verminkt slachtoffer Het lichaam van een vrouw wordt gevonden. Ze is
haar vaders schuld in te lossen bij de schatrijke Rafael Velez-Aguillera, biedt Mikayla aan diens ma tresse te worden.
gestenigd. Een eenzame stem Henning Juul wordt achtervolgd door zijn verleden. Twee jaar geleden heeft hij zijn zoon
Voor hem gewoon een zakelijke deal, voor haar niet, want algauw is ze smoorverliefd. Maar wat moet ze doen wanneer
verloren, bij een brand in zijn huis. Als hij weer aan het werk gaat, is hij mentaal en fysiek beschadigd. Hij moet opnieuw zijn
het contract afloopt? Vluchten lijkt de enige uitweg om haar hart te redden... Drie jaar geleden verloor Romy niet
best doen om serieus genomen te worden als misdaadverslaggever. De moord Henning gelooft niet dat de moord zo
alleen haar onschuld aan de knappe Xavier DeVasquez, hij brak ook haar hart. En nu heeft ze uitgerekend z jn hulp nodig.
makkelijk valt op te lossen als de politie denkt. En dan wordt er weer een dode gevonden.
Gelukkig is hij bereid die te geven, al stelt hij wel een bijzondere eis: dat ze met hem trouwt en hem een erfgenaam schenkt! Dit
Preppy 1 - Hij zal je verraden T.M. Frazier 2020-11-10 Samuel Clearwater, ook wel bekend als Preppy, houdt van
boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
vlinderdassen, pannenkoeken, bretels, goede vrienden, leuke momenten, goede drugs en een goede wip. Hij heeft een helse jeugd
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die voor niets en
achter de rug en leeft het leven dat hij zich altijd had voorgesteld. Als hij een meisje ontmoet, een junkie die op het punt
niemand terugdeinst. Onderweg naar Californi maakt Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog geen 24 uur later is
staat aan alles een einde te maken, is hij verscheurd tussen zijn gevoelens voor haar en de verlammende angst dat zij
hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een reisgenoot gevonden in de
degene zou kunnen zijn die een einde maakt aan het leven waar hij van houdt. Andrea 'Dre' Capulet is uitgeput en moe. Moe
mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een
van haar zoektocht naar haar volgende shot. Moe van het doen van dingen die haar maag doen draaien. Moe van het kijken ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg te kunnen. Het zijn
in de spiegel, naar de weerspiegeling van de persoon die ze is geworden. Net als ze besluit er een einde aan te maken, ontmoet
twee eigenschappen die hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer priv -detective Archer in een politiek
ze een man die de loop van hun beide levens voorgoed zal veranderen. En hun dood. Voor de meeste mensen is de dood het
wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen
einde van hun verhaal. Voor Preppy en Dre was de dood slechts het begin. Dit is het vijfde boek in de King-serie en is bedoeld spelen.
om te lezen na Bear.
Van slag Meghan Quinn 2021-01-26 Carson Stone is een van de veelbelovendste spelers van het Brentwood
Voordat hij ziet (Een Mackenzie White-mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-11-15 Van Blake Pierce, bestsellerauteur
University-honkbalteam. Tot hij tijdens een training door een jongerejaars onderuit wordt gehaald en daardoor zijn
van EENS WEG (een #1 bestseller met meer dan 600 vijfsterren recensies), is een volgend boek verschenen in de ademloze
achillespees scheurt. Wanneer hij hersteld is van de blessure lijkt hij zijn mojo kwijt te zijn. Wat hij ook probeert, zijn
nieuwe mysterie serie! In VOORDAT HIJ ZIET (A Mackenzie White Mystery - Boek 2), worstelt de FBI-agente in opleiding,
slaggemiddelde blijft mijlenver achter bij wat het was. Milly Potters hele leven staat in het teken van honkbal. Het is
Mackenzie White, om een goede indruk te maken op de FBI Academy in Quantico, in een poging zichzelf te bewijzen als vrouw
haar favoriete sport en ze weet er alles van. Ze is erg verlegen en teruggetrokken, maar het is haar droom om te coachen.
en als nieuwkomer uit Nebraska. In de hoop dat ze alles in zich heeft wat nodig is om FBI-agente te worden en haar leven in Door haar scherpe oog ziet ze bij het bestuderen van de wedstrijdbeelden meteen waar het bij Carson misgaat, en ze biedt
de Midwest voorgoed achter zich te laten, wil Mackenzie gewoon onopvallend blijven en indruk maken op haar superieuren. aan hem te helpen. Tijdens de trainingssessies die volgen merkt ze dat ze Carson eigenlijk wel erg leuk vindt, maar zal de
Maar dat verandert allemaal wanneer het lichaam van een vrouw op een vuilnisbelt wordt gevonden. De moord
populaire, knappe speler haar ooit zien staan?
vertoont schokkende overeenkomsten met de Vogelverschrikker Moordenaar, de zaak die Mackenzie beroemd maakte in
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill
Nebraska, en in een hectische race tegen de klok om deze nieuwe seriemoordenaar te stoppen, besluit de FBI het protocol te
het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het
breken en Mackenzie een kans te geven en haar op deze zaak in te zetten. Het is een grote doorbraak voor Mackenzie, haar
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als
kans om indruk te maken op de FBI, maar de inzet is hoger dan ooit. Niet iedereen wil haar op de zaak hebben, en alles wat ze
de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
doet lijkt fout te gaan. Terwijl de druk toenneemt en de moordenaar weer toeslaat, bevindt Mackenzie zich als een
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan
eenzame drenkeling in een zee vol met ervaren agenten, en ze realiseert zich al snel dat het water haar boven het hoofd
is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de
stijgt. Haar hele toekomst bij de FBI is in gevaar. Hoe stoer en vastberaden Mackenzie ook is, en hoe briljant ze ook is in
degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur
het opsporen van moordenaars, deze nieuwe zaak lijkt een onmogelijke raadsel, iets wat zelfs voor haar teveel is. Ze
is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de
heeft misschien niet eens tijd om de zaak op te lossen, terwijl haar eigen leven uit elkaar valt. Een donkere psychologische
bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore
thriller met een adembenemende spanning, VOORDAT HIJ ZIET is het tweede boek in een meeslepende nieuwe serie met een
doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
geliefd nieuw personage wat moeilijk zal zijn om neer te leggen.. Boek # 3 in de Mackenzie White Mystery-serie is binnenkort
Op het spel Cora Carmack 2016-12-13 Het eerste deel van de meeslepende nieuwe romantische serie van
beschikbaar.
bestsellerauteur Cora Carmack. Dallas Cole heeft een hekel aan football. Haar vader is footballtrainer dus haar hele
De duisternis tussen ons Molly B rjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly B rjlind – voor leven staat in het teken van de sport. Ze is blij als ze kan gaan studeren en even van de sport verlost zal zijn. Dan
de liefhebbers van de thrillers over R nning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober
vertelt haar vader dat hij een nieuwe baan heeft: als trainer van het team van de universiteit waar zij aan gaat
verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met
studeren. Dallas baalt als een stekker en probeert haar vader en zijn team zoveel mogelijk te vermijden. Op een feestje
haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden.
ontmoet ze Carson. De vonk slaat gelijk over. Dallas weet echter niet dat Carson in het footballteam zit. En Carson
Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders
weet niet dat hij verliefd aan het worden is op de dochter van zijn strenge coach... Op het spel is het eerste deel in de Rusk
willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is
University-serie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal los van
in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens een
elkaar te lezen. Cora Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en
bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret verhalen al meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen.
is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
Het woud van Emberwilde Sarah Ladd 2017-02-28 ‘Het woud van Emberwilde’ is een prachtige historische roman van
Adres onbekend Katherine Taylor-Kressmann 2012-04-17 Adres onbekend is geschreven als een reeks brieven tussen een
Sarah Ladd die je in een adem uitleest. Zolang ze zich kan herinneren verzet de knappe Isabel zich tegen de strenge regels van
joodse Amerikaan die in San Francisco woont en zijn voormalige zakenpartner en vriend die naar Duitsland is teruggekeerd. Fellsworth School. Ook nu ze geen leerling meer is, maar lerares, doet ze haar best een fijne plek te cre ren voor de
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leerlingen, onder wie haar zusje Lizzie, voor wie ze zorgt sinds haar vaders dood. De komst van een vreemdeling met nieuws
over onbekende familieleden zet Isabels wereld op zijn kop. Op uitnodiging van hun nieuwe familie, reizen Isabel en Lizzie naar
Emberwilde, een uitgestrekt landgoed met een mysterieus bos, omgeven door folklore en onheilspellende geruchten. Al snel
komt ze in een delicate dans met twee knappe mannen terecht, die allebei naar haar hand dingen. Te midden van het geflirt,
gaat ze op zoek naar de waarheid over haar verleden – diep verborgen in Emberwilde Forest – die haar toekomst zal
bepalen.
Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor hun werk… of voor de liefde? Lief en
charmant Arts Euan Scott nam aan dat hij met een man te maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde om de
software voor zijn kliniek te regelen. Sam blijkt echter een zeer aantrekkelijke vrouw te zijn! Hij wil haar graag beter leren
kennen, maar zij lijkt meer ge nteresseerd in computers dan in hem. Medisch verbond Tijdens een vakantie in Rome trekt
verpleegkundige Claire op met de aantrekkelijke dokter Dominic Hansford. Met hem flirten staat ze zichzelf niet toe, maar
zolang het vriendschappelijk blijft, is er niets aan de hand en geniet ze van zijn gezelschap. Een aardbeving verandert echter
alles… Zo dokter, zo zoon Als tiener is Quinn vastbesloten arts te worden, het liefst samen met zijn vriendin, Faith.
Maar dan wil ze plotseling niets meer met hem te maken hebben, en heeft hij geen andere keus dan te vertrekken en zijn droom in
zijn eentje waar te maken. Als hij jaren later terugkeert, blijkt ze nog steeds iets voor hem te verbergen... Deze verhalen zijn
eerder verschenen.
Olivia's geheim Muna Shehadi 2020-03-17 Het leven van Olivia Croft staat op zijn kop. Na weer een vergeefse auditie en
het stopzetten van haar tv-show heeft ze haar zinnen gezet op de baby waar ze al zo lang naar verlangt. Maar dan
komt ze erachter dat haar echtgenoot Derek de afgelopen jaren niet eerlijk tegen haar is geweest. Halsoverkop verruilt
Olivia Los Angeles voor de kust van Maine, de plek waar ze gelukkige herinneringen heeft – aan haar jeugd en aan haar
moeder Jillian.Terwijl Olivia worstelt met het verlies van haar carri re en haar huwelijk, raakt ze bevriend met Duncan,
een man met zijn eigen verdriet. Maar voordat Olivia kan dromen over een nieuwe toekomst, moet ze in het reine zien te
komen met het verleden...
Schaduwstad Elizabeth Day 2020-10-15 Schaduwstad van Elizabeth Day vertelt het verhaal van Howard Pink, een
selfmade miljonair die zijn leven koopt en gewend is aan macht en geld. Voor de fans van Het feest. Elizabeth Day, auteur
van Het feest, schreef met Schaduwstad eveneens een vlijmscherpe roman over de Britse elite. Howard Pink is een selfmade
miljonair die zijn leven koopt en gewend is aan macht en geld. Maar achter dit flinterdunne masker schuilt een man die
gebukt gaat onder de verdwijning van zijn dochter jaren geleden. Wanneer hij een onvergeeflijke daad begaat, raken de
levens van hem, zijn jonge slachtoffer, een ambitieuze journaliste en een oudere dame voor altijd met elkaar verstrengeld
op een manier die geen van allen ooit had kunnen vermoeden. Net als in Het feest heeft Elizabeth Day met Schaduwstad een
plotgedreven roman geschreven over de kloof tussen de Britse klassen, tussen rijk en arm, tussen hen voor wie deuren zich
openen en anderen die met moeite overleven. Met haarscherpe pen zet ze haar personages neer en snijdt ze ongemakkelijke
thema’s aan: een onvergetelijke roman voor iedereen die genoten heeft van Het feest! ‘Beeldender dan Lanchesters Capital
en minder zelfingenomen dan McEwans Saturday. Een verademing.’ – Evening Standard ‘Knap opgezette roman en
verslavende pageturner tegelijkertijd.’ – The Observer
De player Vi Keeland 2020-06-04 Een steamy romance van de populaire auteur Vi Keeland. BRODY EASTON IS DE
ULTIEME PLAYER Delilah Maddox is sportverslaggever. Ze heeft net promotie gemaakt en mag voor het eerst voor de
camera spelers interviewen. Haar eerste gesprek is met de beroemde quarterback Brody Easton. Hij maakt het haar niet
bepaald gemakkelijk, maar Delilah weet zich ondanks al zijn plagerige opmerkingen staande te houden. Wanneer ze hem de
volgende wedstrijd weer moet interviewen, besluit ze hem terug te pakken. Brody is erg onder de indruk van de knappe
Delilah en hoe goed ze is in haar werk. Helaas wijst Delilah hem af als hij haar mee uit vraagt, omdat ze niet wil daten met
een player. Maar zo gemakkelijk laat Brody het er niet bij zitten... De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In
Nederland en Belgi lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas. Van Vi
Keeland zijn veel sexy romans beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward verslavende
romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
Zonder zintuigen Ed James 2020-08-18 Een al wekenlang vermiste vrouw wordt zwaargewond langs een autoweg
teruggevonden. Ze praat niet en is erg vermagerd. De politie tast in het duister. Wat is er met deze vrouw gebeurd?
Wanneer enkele dagen later nog een vermiste persoon in verwarde toestand wordt aangetroffen, wordt al snel duidelijk
dat er een macaber spel wordt gespeeld met de zintuigen van de slachtoffers... Inspecteur Aidan Corcoran en forensisch
psycholoog Marie Palmer moeten samenwerken om de zaak tot een goed einde te brengen. Als opnieuw een vrouw wordt
vermist, telt elke seconde. Welk motief heeft deze ontvoerder? Zonder zintuigen is het ijzersterke eerste deel in een reeks
met Aidan Corcoran en Marie Palmer in de hoofdrol.
In de gaten (Hoe Riley Paige begon — Book 1) Blake Pierce 2019-11-18 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De
auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed
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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) In de gaten (Hoe Riley Paige begon —
Book 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. 22-jarige eindejaars psychologie
studente en aankomend FBI-agent Riley Paige komt in een strijd voor haar leven terecht, wanneer haar beste vriendinnen
op de campus door een seriemoordenaar vermoord worden. Ze voelt dat ook zij een doelwit is en dat als ze wil overleven,
ze haar briljante geest moet gebruiken om de moordenaar zelf te stoppen. Wanneer de FBI op een dood spoor komt, zijn ze
voldoende onder de indruk van Riley's scherpe inzicht in de geest van de moordenaar, dat ze haar toestaan om te helpen.
Toch is de geest van de moordenaar een donkere, verwrongen plek, een die te duivels is om te begrijpen en een die dreigt om de
fragiele psyche van Riley in te laten storten. Kan Riley in dit dodelijke spel van kat en muis ongedeerd overleven? IN DE
GATEN, een spannende thriller vol met actie, is boek # 1 van een meeslepende nieuwe serie waarmee je tot laat in de nacht
de pagina's om blijft slaan. Het neemt lezers meer dan 20 jaar terug in de tijd, naar hoe Riley's carri re begon en is de
perfecte aanvulling op de EENS WEG-serie (Een Riley Paige Mysterie), met al 13 boeken in de serie en het loopt nog op.
Boek # 2 in de HOE RILEY PAIGE BEGON -serie is nu ook verkrijgbaar!
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het afsluitende deel van de razend populaire trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof 'Er is een nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.' de Volkskrant De jonge Solveig verliefd en verloofd - lijkt een stralende toekomst tegemoet te gaan, maar een tragisch ongeval maakt een einde aan haar
geluk. Ze besluit zich terug te trekken op de Leeuwenhof, bij haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het
eerbiedwaardige landgoed verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei idee n om het huis en het omringende landgoed
te redden, maar welke zijn goed en haalbaar? Als er een Amerikaan en een aantrekkelijke zakenman uit Stockholm op de
Leeuwenhof arriveren, opent hun inbreng en kennis voor Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil niets liever dan een
nieuwe
De
menselijke
startmaat
maken, voor de Leeuwenhof en voor de liefde. Maar kan ze haar verdriet om haar verloren geluk achter zich
laten? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart
volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De verslavende nieuwe serie voor de lezers van De zeven zussen.’ NCRV-gids
‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX
Magazine
Roberto Camurri 2019-10-17 Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bologna. Het telt een
viertal straten te midden van uitgestrekte velden. Iedereen kent elkaar, en het lijkt alsof de inwoners nooit zullen
ontsnappen aan een saai en rustig leven in de provincie. Tijdens een lange hete zomer ontstaat er een driehoeksverhouding
tussen de jonge vrienden Anela, Davide en Valerio. Uiteindelijk besluit Valerio Fabbrico te verlaten, en in de jaren die
volgen realiseren de drie vrienden zich wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze in hun jeugd hebben gemaakt. De menselijke
maat is een prachtige en hypnotiserende roman in verhalen, over vriendschap en liefde, over vertrouwen en verraad.
Davide, Valerio en Anela worstelen allen met een onverklaarbaar schuldgevoel, en zoeken wanhopig naar de middelen om
inhoud en vorm te geven aan hun leven.
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat gebeurt er
wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar vergeven, zoals
hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier kennen, en net wanneer
alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath
geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar vader te praten, en ondanks Slade's pogingen
om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant
een goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn
terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg
hij haar heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het
Arsen lukken om dat vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?
Er was eens iets anders Danielle Teller 2019-07-04 Danielle Teller Er was eens iets anders Er was eens iets anders van
Danielle Teller is een even heerlijke als intelligente hervertelling van Assepoester, met een nieuwe rol voor de ‘boze’
stiefmoeder. Dit prachtige en ontroerende verhaal nuanceert en verrijkt het thema goed en kwaad in de klassieke sprookjes.
Als er in het land geruchten de ronde doen over de wrede opvoeding van de nieuwe prinses Assepoester, besluit haar
stiefmoeder Agnes het ware verhaal te vertellen. De tienjarige Agnes wordt door haar arme boerenfamilie weggestuurd
om bij een wasserij te gaan werken. Na enkele jaren ontvlucht ze haar tirannieke bazin, raakt onderweg zwanger en weet
uiteindelijk als alleenstaande moeder een bestaan op te bouwen. Door een ongelukkige gebeurtenis keert ze terug naar het
landhuis met de wasserij. Daar wordt ze het kindermeisje van Assepoester. Ze worstelt met haar liefde voor dit meisje dat
haar stiefdochter wordt en uiteindelijk de gevierde prinses die de onbereikbare fantasie n van velen belichaamt. ‘Een zalige
leeservaring.’ – Marion Pauw
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