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De boomhut Marije Tolman 2009 Midden in de zee staat een grote boom met
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens 2011-11-08 Katie is dolblij met haar

een boomhut. IJsbeer zwemt erheen, gevolgd door bruine beer in een bootje.

nieuwe baan: privésecretaresse van de adembenemend knappe Rigo

Als de zeespiegel daalt, komen ook andere dieren langs. Groot formaat

Ruggiero. En dan mag ze hem ook nog helpen bij de renovatie van zijn

prentenboek zonder tekst met veelzeggende gekleurde illustraties. Vanaf ca. 5

palazzo! In Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft voor haar dan

jaar

voor de opknapbeurt van zijn landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van

Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak

haar baas zeer opwindend, maar als het intiemer dreigt te worden houdt ze

kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar

hem toch liever op een afstand. Ze vreest namelijk dat hij haar zal afwijzen

goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een

als hij ontdekt wat ze zo angstvallig voor hem verborgen probeert te houden..

nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding

Robbie en zijn gave tantes A. C. Temperley 2000 Na de dood van zijn ouders

waar je bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen

wordt de 11-jarige Robbie ondergebracht bij twee lieve tantes die echter ook

dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide,

lid zijn van een bende oplichters. Als zijn vroegere oppas en een criminele

twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang

buurman het op Robbie hebben voorzien, ontstaat er een geweldige strijd.

elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar

Vanaf ca. 10 jaar.

exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op

soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in

het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een

staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die

aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze

een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van

houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een

begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch.

stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt,

(...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie

groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en

Powell auteur van Julie & Julia

bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor

flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor

1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om

haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan

hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-

haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan

Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het

en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden,

pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor

ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie

slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun

rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie van den Ham.

nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te

Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen

spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de

Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je

burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in

hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom

zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en

waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van veel mensen. Met de

wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas

tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog

gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen

nooit zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om

leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen

je diepste gedachten onder woorden te brengen. Het boek is opgebouwd uit

zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar

64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin steeds een advies wordt

vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op

uitgewerkt. Het zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de

een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een

verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn of

bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen

haar hart.

ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die

Een evaluatie van taalmethoden Theodorus Arnoldus van Batenburg 1988

mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot

"Taalmethoden spelen een balangrijke rol bij de vernieuwing van het

leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky

taalonderwijs op de basisschool. Met nieuwere methoden kan gemakkelijker

Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)

dan vroeger gedifferentieerd onderwijs gegeven worden en in deze

afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!

methoden sluit de leerstif beter aan bij de interesses van leerlingen. De

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

llerstof is gevarieerd en goed verbonden door het gebruik ven thema's. De

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

vraag rijst of deze en andere onderwijsvernieuwingen, zoals die zijn

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

uitgekristalliseerd in de taalmethoden, een positieve invloed hebben op de

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

leerprestaties." ...

family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische
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organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

zeker dwingen ontslag te nemen. Als Charlie het danstalent van haar moeder

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige

blijkt te hebben geërfd, groeit haar zelfvertrouwen en voor het eerst in tijden

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

geniet ze weer van het leven. Tot haar zusje ernstig ziek wordt. Charlie zal

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

moeten beslissen waar haar hart ligt: bij haar familie of bij haar eigen

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

toekomst...

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

Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan

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

Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als

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

ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor

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

David is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot

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

bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er

onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

geen een zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en

Geniaal geheim David Baldacci 2009-10-28 Op het terrein van de Farm, het

zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen

ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam gevonden van

vieren, is een van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris. Het

Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een

verklaart de vele conflicten in dit hopeloos neurotische ¿ maar zeer

mysterieus complex waar wetenschappers aan de meest geavanceerde

herkenbare ¿ gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten:

microprocessor ter wereld werken. Hoewel de politie vermoedt dat het om

van zijn boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn

zelfmoord gaat, zijn er toch ook twijfels. Sean King en Michelle Maxwell -

verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op National Public

voormalige agenten van de Secret Service - worden door de eigenaren van

Radio, en is regelmatig te zien bij David Letterman. Ook in België is zijn faam

Babbage Town ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Algauw komen ze

groot: ¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast

erachter dat 's nachts in het diepste geheim vliegtuigen landen op de Farm.

van overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo

En dat de bewoners van Babbage Town zich misschien met meer

grappig (en ontroerend) over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers

bezighouden dan alleen hun wetenschappelijke werk. De sleutel tot alle

en over zichzelf vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de

raadsels lijkt te liggen bij een tienjarig meisje dat hoogbegaafd is. Maar wie

meester¿ Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk van

weet haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage Town en de

David Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie

Farm onthult? 'Het duo King en Maxwell trad al eerder op in thrillers van de

steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had

Amerikaanse auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en spannend.' -

een boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van

Redactie (NBD|Biblion recensie)

de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo

Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een

geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt waarschijnlijk uit een

halve eeuw een paar, en samen kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die

nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private,

hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op een andere manier onthalen. Er

de nieuwe roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de

wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere gaan

grappigste schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát

mee in het graf. Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer

is pas een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans

persoonlijke perspectieven. Bij dit omkeerboek kan men kiezen welk verhaal

Van Den Vos Reynaerde Foeke Buitenrust Hettema 1921

men eerst leest, dat van Rita of dat van Georges.

Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje

Verloren familie Lisa Wingate 2020-08-20 Verloren familie van Lisa Wingate

zonder date. Regel twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een

vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op

atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie Vickery dient

zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog

zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels

(1875). Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de

te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,

rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek

footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam,

naar hun familie na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers

resulteerde erin dat ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het

van Een keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana,

missen van een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou

1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen,

verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders op dan een blind date

tegen wil en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke

regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om

zoektocht. Lavinia, de verwende erfgename van een noodlijdende plantage,

op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op

Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en Hannie, Lavinia’s voormalige slavin.

Katie sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis

Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee tijdens hun reis. Voor

binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy

Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie – als kind

en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew niet weet, is

van haar familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die

dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA

de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren

BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT

terugvinden. In haar eigen, meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in

romans. Ze stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in

Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de historische

New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te veel ijshockey

‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de

spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier continenten

Burgeroorlog wanhopig probeerden hun dierbaren terug te vinden.

gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek

Dans met mij Jean Kwok 2014-07-02 Charlie Wong is de dochter van een

is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’

straatarme noedelmaker en een mooie prima ballerina. Als haar moeder op

Zwart Diamant Victoria Quinn 2018-05-08 Ik weet dat ik nooit zal

jonge leeftijd overlijdt, vervalt het gezin in armoede. Charlie kan niet langer

veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is precies waar ik

naar school en moet meehelpen de kost te verdienen, maar kan geen ander

thuishoor. Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal

werk vinden dan een miserabel afwasbaantje in een Chinees restaurant. Daar

haar laten zien wie ik echt ben. En die zwarte diamant aan haar vinger

werkt ze dag en nacht, zeven dagen per week, want ze is vastbesloten haar

schuiven.

jongere zusje een betere toekomst te geven. Dan komt er een uitgelezen kans

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

op haar pad: ze kan aan de slag als receptioniste bij een van de beste

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

dansstudio’s in uptown New York. Ze is geïntimideerd door de mooie,

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

getalenteerde dansers en de rijke studenten, maar thuis kan ze er niets over

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

vertellen. Haar traditionele vader wantrouwt alles wat westers is, en zou haar

wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog
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doen. Ik weet dat er van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de

Het proces tegen Elizabeth Cree Peter Ackroyd 1999 Een variétéartiest raakt

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

in de laatste decennia van de negentiende eeuw betrokken bij een reeks

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

gruwelijke moorden in Londen, die door een mysterieuze 'golem' gepleegd

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

zouden zijn.

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

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

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

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

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

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

Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2018-11-20 Downton Abbey in de

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

eenentwintigste eeuw: het verhaal van een droombaan op een kasteel in

Bijbelcitaten en aantekeningen over ‘bezoekers’. Als de Nederlandse

Schotland Als de Nederlandse Josephine Rombouts met haar gezin aan de

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

Schotse westkust gaat wonen, grijpt ze de kans om housekeeper op het

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

plaatselijke kasteel te worden met beide handen aan. Zonder enige kennis

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

van huishouding of de Britse elite probeert ze zich staande te houden in haar

spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het mysterie

nieuwe omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse landeigenaren,

opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de

Franse koks, Schotse onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette en

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

tradities. Met humor en scherpe observaties beschrijft Rombouts een

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

microcultuur waarvan het bijna onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog

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

bestaat. Tafeldekken met een meetlat, de strenge regels voor het dragen van

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

tweed – ze verbaast zich vaak, maar leert snel. De verlaten, ruige natuur van

dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig

Schotland vormt het fraaie decor van haar belevenissen.

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

Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek) Peter Hinssen 2010-10-11 Peter

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

Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter

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

Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een

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

veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft

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

van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de

van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen

EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de

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

digitale revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel van het

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

zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik

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

van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe

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

normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente

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

manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de

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

bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.

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

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1

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

Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen

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

kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en

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

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de

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

familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette

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

Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk

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

leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit

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

meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij

afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich

oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich

opgewekt naar de eindstreep.

staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas

Karel Appel 1965

vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s

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

huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

inspecteur Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen

graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer

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

dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op

schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver

het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de

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

Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd

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

de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

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

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia

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

Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’

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

Seattle Woman

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

Auxiety Dieuwertje Heuvelings 2020 Je begrijpt het niet. Ik heb dit nodig,

Carolee heeft gezien.

weet je hoeveel shit er nog steeds over me gezegd wordt? Ik heb cijfers

Familieband Danielle Steel 2012-06-22 Annie Ferguson is een succesvol

nodig, cijfers liegen niet. 'Een muzikale pageturner over het gewicht van

architect, heeft een mooi huis en een lieve vriend. Maar dan krijgt ze een

succes.' - ALI B 'Dit boek is voor de liefhebber van literatuur, muziek én

telefoontje dat haar leven op z'n kop zet: haar zus is met haar man

maatschappelijke vraagstukken.' - TIM HOFMAN 'Geheime liefdes, grote

omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Van de ene op de andere dag krijgt

ego's en angst om jezelf te verliezen. Auxiety geeft een soms pijnlijk maar

Annie de verantwoordelijkheid voor drie kleine kinderen. Zestien jaar zorgt

herkenbaar inkijkje in het streamingtijdperk.' - ANGELIQUE HOUTVEEN

ze voor de kinderen; haar eigen leven verschuift naar het tweede plan. Zal

'Dieuwertje Heuvelings is op papier net Paagman.' - MULA B Dieuwertje

Annie uiteindelijk haar eigen geluk weer vinden?

Heuvelings (1989) is sinds 2007 werkzaam in de muziekindustrie en was

De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn

onder andere playlist editor bij Spotify, waar ze de explosieve groei van de

droombaan gekregen als redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books,

Nederlandse hiphop van dichtbij meemaakte en vormgaf. Daarnaast schreef ze

en mijn cliënt is de beruchte sciencefiction schrijver Derek Hamilton. Hij is

voor SSBA Salon en Hard//hoofd. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

naar mijn mening de beste schrijver van mijn generatie. Maar het is niet
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allemaal zo geweldig als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver

Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt

dat hij reageert op mijn e-mails, sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan

geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk

toch aan de telefoon krijg, gedraagt hij zich als een eikel en hangt op. Hij is

spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas

een lastpak. Ja, hij is een stuk ... maar hij maakt mijn leven tot een ware hel.

Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee

Als ik hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij zijn manuscript nog

vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot

niet heeft ingeleverd omdat hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als

telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team

ruimtevaartingenieur. Deze man heeft een eigen bedrijf dat raketten en

uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een

andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek aan de NYU.

containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het

Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ... met zo'n

lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan worden,

werkschema. Maar ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek schrijft, omdat

maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de

ik anders mijn baan zal verliezen. Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik dat

reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt

het best aanpak ...

geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk

Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts

spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke

Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd

reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo

gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.

verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.

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

Going Dutch Ben Coates 2016-09-29 Als de jonge Engelsman Ben Coates

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

vastzit op Rotterdam Airport, belt hij het leuke Hollandse meisje dat hij

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

enkele maanden daarvoor heeft leren kennen. Zij nodigt hem uit om bij haar

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

te komen eten. Ben besluit Ben om te blijven en Nederland te omarmen als

het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel

zijn nieuwe vaderland. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want al staan

aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van

wij bekend om gastvrijheid en gezelligheid, we kennen ook talloze

veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers

eigenzinnige gewoontes en tradities. We zijn trots op onze liberale houding

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

waar het gaat om zaken als abortus, homorechten en drugsgebruik, terwijl we

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

op andere punten juist tamelijk ouderwets zijn. Om ons raadselachtige land te

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

leren kennen, reist Ben van het diepe zuiden naar het hoge noorden, neemt

doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de

hij een duik in ons verleden en stort hij zich in het dagelijks leven van de

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

Nederlanders. Zo neemt hij de lezer mee op een vermakelijke, fascinerende

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

en geestige ontdekkingsreis door Nederland.

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

De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE

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

TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes:

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

samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties,

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

compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je

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

urenlang boeien en alle leeftijden aanspreken. Aanbevolen voor de

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

permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie

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

Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1

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

Bestverkopende fantasy serie DE TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT

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

VAN HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-delige

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

fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee

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

bestsellers in één handig bestand. Een geweldige introductie tot DE

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

TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN

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

HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische

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

verhaal rondom een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje aan de

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

rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier

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

kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt

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

dat hij anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te

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

worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te

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

beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het

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

Ravijn. Wanneer hij door zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan

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

de try-out voor de Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken

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

neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het

opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.

Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar het

Het jaar van de maagden Catherine Cookson 2012-10-01 Het huwelijk van

Koninklijk Hof heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,

Winifred en Daniel Coulson bevindt zich voor de zoveelste keer op de rand

jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een

van de afgrond; het is niet meer dan een façade, opgehouden door de zeer

erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al

gerespecteerde en welvarende familie van Wearcill House. Wanneer

hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene

kleinzoon Donald, die door Winifred op bijna onnatuurlijke wijze wordt

arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten om

geadoreerd, in het huwelijk zal treden met de enige dochter van de

geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin

eveneens strengkatholieke Fellburns, lijkt iedereen tevreden. Maar kan

ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een

Winifred haar geliefde kleinzoon loslaten? En gaat hij wel puur van lichaam

gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in

en geest dit huwelijk in, waarden die zo hoog bij Winifred in het vaandel

wordt hij verliefd op de dochter van de koning. Terwijl hun verboden relatie

staan? Wanneer de grote dag nadert, verzamelen zich donkere wolken boven

opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met

Wearcill House. En terwijl de huwelijksklokken nog niet uitgeklonken zijn,

zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder zijn

wordt het leven van de Coulsons verscheurd door ene afschuwelijke crisis,

vleugels en vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft gekend, in

waarvan de uitkomst uiterst onzeker is...

een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken.
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Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij zo graag

verschenen De eetclub, Nieuwe buren, De verbouwing, Koorts en in

wil zijn, moet hij zijn training afronden. Maar die wordt plotseling

november 2013 Noorts nieuwste thriller Debet. Noort was best verkopende

onderbroken als hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die

thrillerauteur in 2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer dan 2,5 miljoen

zijn liefde bedreigen en hem en het gehele koninkrijk ten onder willen

exemplaren van haar thrillers verkocht.

brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van

De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netflix-editie met

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

officieel seriebeeld ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen

politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog,

kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust en

ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de

lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt

familie Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens

naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal

Lady Whistledown nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer

aanspreken. Het boek bevat 82.000 woorden.

zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft niet alleen besloten te trouwen, hij

Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens

weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate

om een boek te schrijven, maar worden geconfronteerd met kwesties

Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal

waarmee ze niet bekend zijn: wat is een plot, hoe schep je sfeer, hoe bouw je

heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan

spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en hoe creëer je

overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is

geloofwaardige personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe

vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe beschermt ze haar eigen

onderhandel je over een contract? Literair agenten Paul Sebes en Willem

hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de Familie

Bisseling, bekend van tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al

Bridgerton serie ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de

deze (en nog veel meer) vragen, en larderen hun tips met spannende

populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het boekenvak. Alweer een

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia

bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).

Quinn gewoon lezen.’ Trouw

Koorts Saskia Noort 2011-12-16 Koorts van Saskia Noort: een koortsachtige

Carel de Gelliers 1740

zoektocht over het vredig ogende eiland, langs de mooiste maar ook de

Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15 Lees en luister naar de

lelijkste plekken die Ibiza rijk is - en een gruwelijke waarheid komt aan het

verhalen van Dikkie Dik op je iPhone of iPad. De leukste avonturen van de

licht. Koorts is een spannende thriller van bestsellerauteur Saskia Noort.

ondeugende rode kater, bekend uit Sesamstraat, worden gepresenteerd in

Wanneer Dorien de uitbundige Ellen ontmoet wordt ze geconfronteerd met

bundels van vier verhalen. Alle avonturen worden voorgelezen door de

de voorspelbaarheid van haar leven. Ze verbreekt haar relatie en vertrekt

auteur Jet Boeke. In deze bundel lees je de volgende verhalen: 1. De

met haar vriendin naar Ibiza. Samen storten ze zich in het feestgedruis. Tot

speelgoedbeer 2. Drie vrienden 3. Eendjes 4. Goudvissen In de iBookstore zijn

een van hen plotseling verdwijnt. Vanaf dat moment begint een

in totaal 6 Dikkie Dik verschillende bundels verkrijgbaar: Oranje, Rood,

koortsachtige zoektocht over Ibiza. Saskia Noort zette in één klap de

Blauw, Grijs, Geel en Groen. Zo hoef je je nooit te vervelen met Dikkie Dik!

Nederlandse literaire thriller op de kaart met Terug naar de kust. Daarna

Trap der jeugt
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