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Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01

bovenste verdieping?

Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere,

In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat

briljant rechtenstudent van arme komaf, al geruime

Thomas Thorne wordt wakker naast een dode

tijd in de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert,

vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is

biedt het prestigieuze advocatenkantoor Bendini,

onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het

Lambert & Locke hem niet alleen een zeer

wraak op een verleden dat hij liever wilde

aantrekkelijke baan aan, maar overlaadt het de

vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het

pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes

genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan

zoals een vorstelijk salaris, een prachtig huis met

garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'.

een zeer lage hypotheek en talrijke bonussen. Niets

Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een

laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de

dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen

zin te maken. Er moet natuurlijk wel wat

enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht.

tegenover staan: absolute loyaliteit, een

Heeft het voorval te maken met het verleden dat

negentigurige werkweek en haast onhaalbare

hij achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand

resultaten. Na verloop van tijd begint de dodelijke

wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn

vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen

collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast

in het strakke keurslijf van zijn werkgever. Wat

overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op

gaat er schuil achter de respectabele façade van het

alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen

kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke

reden...
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Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort

houden voor haar collega’s en de leerlingen? En

2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster

wat vinden de kinderen er eigenlijk van?

Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra

haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles

spanning van de bestverkopende Nederlandse

wat Susan deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl

thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde

hectische leventje in Amsterdam achter zich

te treden door hun relatie te verbreken was hij

gelaten en is met haar man een bed and breakfast

woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk

begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft

gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak

ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af

zint als ze erachter komt dat haar man er een

aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe,

minnares op nahoudt. Als toegift drie korte

maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet

verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en

vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer

Een vakantieliefde.

dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en

Samen met jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-16

door de komst van een jonge Nederlandse vrouw

Nu Evi eindelijk heeft toegegeven dat ze de vader

en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te

wel ziet zitten is haar leven compleet veranderd.

halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette

Wie had dat de afgelopen maanden durven

dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar

denken? Evi is dolgelukkig, maar gaat het haar

nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat

lukken om de liefde lang genoeg verborgen te

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

spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden

begon...

door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het

heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet

meeslepende verhaal van een underdog die zijn

Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan

droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de

bereikt hem het vreselijke nieuws dat het

zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham.

oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale

De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in

gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet

een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat

meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één

verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote

manier over om zijn familie ooit weer terug te zien:

passie is basketbal en zijn verbazingwekkende

zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor

sprongkracht en snelheid maken hem tot een

elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten

bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd

presteren wat nog niemand in de geschiedenis van

voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal

het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de

spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie

absolute top bereiken.

dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De

Handboek Spiegelogie Willem de Ridder

scouts van alle belangrijke universiteiten zijn

2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller

aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van

Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe

de college teams liggen in het verschiet. Maar zal

levenswijsheid met humor te verpakken in een

hij opvallen tussen al die andere getalenteerde

eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het
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vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn

tante is, maar voordat Agneta haar over haar

van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn

afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd

ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je

door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals

niet meer los.

iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos

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

zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten

de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De

nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op

vrouwen van de Leeuwenhof een absolute

zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het

aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse

Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf

landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens

‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de

van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun

Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken

eigen manier proberen zij een weg door het leven

en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over

te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in

Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend

een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien

familieverhaal.’ Avrobode

als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De

achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta

bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar

Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s

zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood

voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het

van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen

prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden

in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn

van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar

weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds

1995-acura-tl-fuel-injector-cushion-ring-manual

5/24

Downloaded from gestionandohijos.com
on August 12, 2022 by guest

zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van

zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en

GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet

uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk

of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon

en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap

het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn

durft te nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes

begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook

‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op

zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is

Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige

blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader

verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’

te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn

NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf

daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De

bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor

nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de

altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over

hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep

Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken.

lezers welke columnist altijd moest blijven. Het

Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En

antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke

kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie

columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het

herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij

antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel

in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in

mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.

Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden

Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt

in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers

het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.

‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op

Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
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hebben, graag zelfs. Het was een stevig

een motorwinkel. Een depressieve vrouw

columnseizoen. Een door een virus totaal

onderhouden en haar meenemen naar een

ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.

restaurant, om er een eenvoudige lunch te

Bruut uit balans door de moord op George Floyd.

gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie

Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand.

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet

Een meisje bezoeken op haar flatje. Op straat praten

echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp

met een boekhouder. In een horlogewinkel de

denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat

nieuwste modellen bekijken. Daar een vreemd

laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker.

avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan,

Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn

en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten.

zwakte?

Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken.

Het Allergie formularium M.H.J. Vaessen 2009

Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht

Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27

bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te

Op zomaar een dag uit het leven van Herman

gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de bel

Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker

heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer

worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De

meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag

echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen

in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij

vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar

achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel

brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in

mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal
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hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans

onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske,

een toproman geschreven. Herman Brusselmans

absurdistische randpersonages worden vaak exquis

(1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere

omschreven (...). Het is genieten van een vakman

boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij

in goeden doen. jeroen versteele, de morgen

is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut:

De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14

Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen.

De zestienjarige Anamika Sharma is een

Omdat Brusselmans de nergens toe dienende,

levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi

langzaam voortslingerende cafégesprekken zo

met een fascinatie voor exacte wetenschappen. Op

opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen

school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis

hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen

verbergt ze zich het liefst in de garage van haar

en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat

ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van

Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin,

dit boek is niets meer hetzelfde voor Anamika en

nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De

kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer

perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...)

onderdrukken. Ze begint een relatie met een

Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van

oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe

tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm.

huisbediende en verklaart haar liefde aan een

Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het

klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd.

dan De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans,

Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar

standaard der letteren Over Toos: Toos bevat

land dat het juk van eeuwenoude tradities nog niet
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van zich af heeft geschud.

haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar

Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy

verrast met een romantisch weekendje weg in een

Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer

van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar

vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de

geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht

permanente bibliotheek van elke lezer die een goed

gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor

geschreven mysterie, met een aantal onverwachte

Lacey wanneer haar familie uit New York ineens

wendingen en een intelligent plot, kan waarderen.

onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee

Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende

willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het

manier om een koud weekend door te brengen!” --

nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een

Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over

moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is

Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD

misschien wel de enige die de moord kan oplossen.

BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY

Boek #5 in de serie is binnenkort beschikbaar!

MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27

charmante nieuwe cozy mystery serie van Fiona

Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today

Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden,

Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils

heeft een drastische stap genomen: ze heeft haar

belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een

snelle leven in New York City achter zich gelaten

groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar

en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje

voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook

Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is verrukt als

wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat
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hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de

Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe

kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste

koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van

vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut

alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van

niet laten merken dat hij meer dan alleen

zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een

vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna

plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door

Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze

aanvallen van rebellen uit Limeros.

heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan

Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én

dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al

troonopvolger om op de bouw toe te zien.

jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze

Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos

verwacht dan ook niet dat het problemen zal

hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt

opleveren dat ze een paar weken een huis zullen

door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet

delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden

vergeten wie er achter de dood van haar vader en

hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles

geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat

anders...

betekent dat ze moet samenwerken met de rebel

De rebellen van de Koning Morgan Rhodes

die medeverantwoordelijk is voor de ondergang

2014-03-25 Morgan Rhodes, De Rebellen van de

van haar koninkrijk. Maar er is meer aan de hand.

Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun

Duistere krachten roeren zich in het nieuwe

koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder

koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar

het bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser.

de hele wereld te regeren, ligt nog altijd voor het
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grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes

beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen

wilde altijd al prinses worden, maar dan wel het

worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer

type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van

ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een

vuurspuwende draken en duistere tovenaars.

kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor

Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd

hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het

schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op

heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander

fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het

meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity

pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele

een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf

paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in

in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten

Kroonprinses.

een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09

dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het

Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de

op een avond van te veel bier en whisky tussen

wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in

hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de

van dronken seks tegen de muur van zijn

dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer

neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze

relatie betekenen?
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Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03

geval niet door haar... toch?

Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is...

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een

Sophie op het laatste moment de kerst van de

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd

knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden,

gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik

wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel

dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding

liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...

was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven.

Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond

De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was

komt Amelia vast te zitten door een blizzard.

sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de

Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen -

dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn

waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar

vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw

knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze

moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik

dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel

terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren

Man man man, het boek Domien Verschuuren

nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar

2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man,

eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,

man, man - het boek. Over alles waar mannen zich

aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering

mee bezighouden. In Man man man, het boek

wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is

vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen en

zeker betoverd door de magie van kerst! In elk

Chris Bergström – bekend van de podcast Man man
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man – je alles wat je altijd al wilde weten over

sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ ****

mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de

de Volkskrant

podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord

mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en

van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste

grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf

bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn

tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt

gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat

over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast

geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks

bevat het boek enkele langere persoonlijke

beschermen, de enige zoon van de Russische

verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om

miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil

over emoties te praten of te tonen wie ze echt zijn’.

zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners

Man man man is met maandelijks meer dan een

van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen

half miljoen streams een van de meest beluisterde

en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair.

podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die

Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor

voortkwamen uit de podcast lokten duizenden

moet samen met zijn rivaal Jason een schild

mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de

vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit

volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een

is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen

fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva

moeten werken. En met een sluipmoordenaar op

Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een

vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn…

ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De

'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex
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Rider weten te combineren in deze action packed

stroomversnelling van de afgelopen decennia ons

thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford

heeft gebracht. Dit is een geschiedenis van het

verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld

heden, in het licht van gisteren, met het oog op

Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge

morgen.

Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van

Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz

het zwaard De weg van de draak De ring van aarde

2002 Nick Simpel raakt ongewild betrokken bij een

De ring van water De ring van vuur De ring van

roofoverval. Om te bewijzen dat hij onschuldig is,

wind De ring van de hemel

moet hij de echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe

Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles

je dat als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11

wat ooit voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer

jaar.

dan een decennium geleden peilde Geschiedenis

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende

van de wereld van morgen het diepe ongenoegen

telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar

met de bestaande orde, in de grote omgeving van

hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme

de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van

heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware

het dagelijks leven. Woelige tijden zouden

beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe

aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd

ze, ondanks alle chaos, een veilige en

zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging

overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren.

maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek

Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet

naar de polsslag van de samenleving waarin de

alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad
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van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

Romy, voor de mensen om haar heen, en in het

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen

bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet

leiden, maar een oud-president wordt nooit meer

haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over

een gewone burger. En een oud-president heeft

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,

eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je

zet hij de seal-training en alle connecties die hij als

bent.

president heeft opgedaan in om haar te redden.

De dochter van de President James Patterson

Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in

2021-06-07 Met details die alleen een president kan

het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

inzicht over hoe het er achter de schermen van het

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

first family die boven aan de hitlijst staat van een

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

internationale terroristische organisatie. Matthew

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

president van de Verenigde Staten. Nadat een

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de

dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn

orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland.

tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.
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Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling,

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton

Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner.

boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw

In elk leven doet zich een beslissend moment voor

‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle

waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal

Woman

zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde

Gestolen zielen Tais Teng 2010

dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het

Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar

was een wonder dat hij zich staande wist te

2021-04-20 Japan streeft naar een nieuw tijdperk,

houden, zo diep was hij getroffen door haar

maar worstelt met het verleden. Japan-kenner

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats

Freek Vossenaar beschrijft het conflict van dit

op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk –

gesloten land tussen traditionele isolatie en moderne

met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is

openheid. 'Een nieuw Japans tijdperk' is

Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.

aangebroken, verklaarde de Japanse premier Shinzo

Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een

Abe tijdens de slotceremonie van de Olympische

goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun

Spelen in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat

vriendschap op het spel te zetten door haar zijn

de tijden in zijn land serieus waren veranderd, had

ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie

hij zich verkleed als Super Mario, de

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

wereldbekende Nintendo-figuur. Door de pandemie

materiaal gebaseerd de populaire historische romans

wijzigden de plannen. Nu gaan de Spelen wel door,

van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

maar zonder buitenlands publiek dat het nieuwe
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Japan kan bewonderen. Hoe groot is de

"De wereldwijde corona-pandemie is een

teleurstelling? En is er werkelijk een zelfbewust

geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide

en trots Japan opgestaan dat de buitenwereld

handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke

omarmt? Japankenner Freek Vossenaar ging op

boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager,

onderzoek uit. Van de vrouwelijke sushichefs en de

die talrijke grote bedrijven door een zware crisis

manga helden tot de sumoworstelaars en de

heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend,

huwelijksmakelaars tot de campagne om de

maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De

Olympische Spelen binnen te halen: hij zag veel

zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op

obstakels en onzekerheid om de toekomst zorgeloos

losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is

te kunnen omarmen. De gevierde harmonie en de

een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen

bewonderde tradities, ooit bindende krachten,

door te voeren, om stappen te zetten naar een

zetten nu een rem op de ontwikkelingen.

betere wereld. Een wereld die beter functioneert.

Moeizame relaties met de buurlanden, vergrijzing,

Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,

de omgang met rampen als in Fukushima, de

ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met

ondergeschikte positie van de vrouw, uitdijende

VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen

steden in een land dat krimpt - in zijn fascinerende

mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten

verhaal laat Vossenaar zien dat het Japanse verleden

we onze economische relance organiseren? Hoe

zich niet snel laat verjagen.

bereiken we een wezenlijke politieke

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17

vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te
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versterken? Hoe moeten we onze relatie met

maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde hebben

Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een

de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent

rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe

liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op

overwinnen we mentaal deze crisis?

een zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze

Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D.

krijgen een kind, maar dat sterft en hun verdriet is

Gabaldon 2008-10

eindeloos. Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een

Liefde als het erop aankomt Daniela Krien

bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar

2020-03-03 Liefde als het erop aankomt van Daniela

dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver;

Krien is een sprankelende roman over liefde in al

een vrouw die laveert tussen het zorgen voorhaar

haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar

kinderen en haar drang te schrijven. Malika was

nimmer breekt. Liefde als het erop aankomt van

een talentvolviolist; de hoop op een mooie toekomst

Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf

vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat.

vrouwen die opgroeiden in de DDR en als

Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een

jongvolwassenen de val van de Muur meemaken.

ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat

Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen

over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt.

geworden tegen het einde van de ddr en hebben

‘Wie over honderd jaar iets wil leren over het

de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder

leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de

grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is

hand van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit

evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te

is hét boek dat ik zou willen overhandigen aan
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iedereen die meer te weten wil komen over

gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**

hedendaagse Duitse literatuur, het land en het

Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke

volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en

feelgoodroman, voor de lezers van Santa Montefiore

ontroerend, zonder ideologische pretenties maar

Fran Morrison reist als muzikant de wereld over,

mét uiterst precieze observaties van het alledaagse.’

maar als haar vader wordt getroffen door een

– Deutschlandfunk

hersenbloeding keert ze terug naar haar

De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben

geboorteplaats om het kleine familiebedrijf, een

mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze

glas-in-loodatelier, te runnen. De pastoor van een

mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun

nabijgelegen kerk geeft de opdracht om een

eisen. De machtigste man van Italië neerschieten.

gebroken raam te restaureren; een prachtig

Cato Marino. De man wordt overal begeleid door

victoriaans kunstwerk met als middelpunt een

zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is

vrouwelijke engel. Terwijl ze werkt aan deze

ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van

restauratie gaat Fran in haar vaders documenten op

het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn

zoek naar het verhaal achter dit raam, en ze ontdekt

eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader

een geschiedenis die verrassend veel parallellen

wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen

vertoont met haar eigen leven... In de pers ‘Met

dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit

haar verhalende stijl houdt ze de lezer al na enkele

verhaal gaat niet over de Barsetti’s, maar speelt zich

bladzijden stevig in de ban.’ NBD Biblion

wel af in hetzelfde universum. Er zijn

‘Meeslepend, verrassend en heerlijk leesbaar.’ Santa
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Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken

leven, en als ze op een dag een klein meisje

stemt.’ Sunday Mirror

ontmoet dat snakt naar liefde en aandacht is ze

Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het

helemaal verloren. Z-eker als ze in de vader van

beste leesvoer voor een avondje me-time. Zalig.’

het kind de man herkent die ze jaren geleden

Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede

ontmoette op een Grieks eiland en die ze nooit heeft

hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times

kunnen vergeten. De pers over de boeken van

Caro Swanson weet niet zo goed wat ze met haar

Katie Fforde ‘Een verrukkelijk boek.’ Sunday

leven aan moet, behalve dat ze wel eens ‘iets

Express ‘Echt op en top romantisch escapisme.’

nieuws’ wil doen. Als ze een advertentie ziet

Daily Mail 'Zalig genieten.’ Woman & Home

waarin een heer op leeftijd een assistente zoekt

‘Warm, briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank

voor in zijn landhuis in de Schotse Hooglanden,

en lezen maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de

twijfelt ze geen moment en schrijft ze een brief.

koningin van de eigentijdse romantiek. Een

Tot haar verbazing wordt ze meteen aangenomen,

onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie en

en ze vertrekt naar het prachtige landgoed Glen

moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna iedereen

Liddell. Eenmaal aangekomen valt Caro als een blok

moet wel van de boeken van Katie Fforde houden.’

voor het ruige, overweldigende landschap, voor het

Closer

onvervalst Schotse -kasteel met het meer ernaast en

Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap

voor de charmante oude laird van het landgoed. Ze

verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren,

voelt zich al snel helemaal thuis in haar nieuwe

angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het
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klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar

dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen

dromen zijn géén bedrog. Dit weet Marco Borsato

beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren

misschien nog niet, maar wetenschappers weten

van zijn eigen persoonlijke groei.

inmiddels beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont

Dat nooit meer Chris van der Heijden 2011-12-09

dat we droombewuster kunnen leren slapen. In

Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een

lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en

einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt

droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken.

die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal

Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en

bewustzijn. Met Dat nooit meer schreef Chris van

vind inspiratie. Buig faaldromen om naar

der Heijden een cultuurgeschiedenis van

succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht,

Nederland met als centrale vraagstuk de

moed en energie. Aan de hand van recente

verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit

wetenschappelijke inzichten, persoonlijke

omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote

droomverhalen en beproefde droomlessen biedt

verhalen op een rij: het verhaal van het

Droom meester gereedschap om onszelf sterker te

aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van

dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984)

Wilhelmina, het gevecht van de kranten om papier

promoveert aan de Universiteit Twente en geeft

en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb,

wereldwijd lezingen en workshops over de

Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en

wetenschap en kracht van het lucide dromen. Post

'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal van

werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide

Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der
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Heijden al verantwoordelijk voor een van de

cyclus voortdurend de grens tussen leven en dood.

belangrijkste veranderingen in het denken over de

Het is een ode aan het hele bestaan, dat zowel het

oorlog, dit boek is het logische en omvattende

zinnelijke als het bovenzinnelijke omvat. De dichter

vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een

bezingt de aarde en hekelt het blinde geloof in de

van de belangrijkste boeken over Nederland en de

technologische vooruitgang, dat hij

Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS

verantwoordelijk acht voor de teloorgang van onze

BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van

humane leefwereld. Daarmee ontpopt hij zich als

de periode, en hij vertelt in Zwarte renaissance

ecologist avant la lettre. Tegelijk toont hij zich een

graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER

taalvirtuoos, die de statische sonnetvorm op

De sonnetten aan Orpheus Bert Karel Schreurs

ongeziene wijze dynamiseert en zijn taal onder

2016-05-26 Literaire geannoteerde vertaling van

hoogspanning zet. Rilkes virtuoze rijmkunst

Rilkes meesterwerk Rainer Maria Rilke

evenaren is voor een vertaler geen gemakkelijke

(1875-1926) geldt als een van de grootste Duitstalige

taak. In de vertaling van Schreurs wordt het rijm

dichters. Na lange omzwervingen trok hij zich

en metrum van het origineel zoveel mogelijk

terug in het Zwitserse Château de Muzot. In

behouden, maar niet tot elke prijs. Schreurs voegde

februari 1922 schreef hij daar in amper 15 dagen

ook originele annotaties toe. Naast het taalverschil is

Die Sonette an Orpheus. Zoals de mythische zanger

er immers ook een tijdsverschil van ongeveer

die in de onderwereld afdaalde om zijn geliefde

negentig jaar dat de lezer scheidt van de

Eurydice terug te halen, overschrijdt Rilke in deze

origineleSonette. De annotaties helpen deze afstand
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te overbruggen en reiken de lezer sleutels aan bij

surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog

het lezen van de gedichten.

komen: een vrouw met groene ogen en rood haar

Commentatio historico-critica exhibens

drukt hem een glas champagne in handen. Na één

descriptionem et censuram recentium de Danielis

slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje

libro opinionum Henricus Godofredus Kirmss 1828

wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich

Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks

deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat

hun verschillende karakters en achtergrond

Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging

trouwen twee jonge mensen, maar na de

met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De

verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte

pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest

beginnen de problemen.

als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en

de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en

waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.

meegesleept wil worden in een spannend maar ook

Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets

Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan

meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.

voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je

Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer

mee door de straten van New York en weet je met

getalenteerde detective van de New Yorkse politie,

het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar

maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter

tegenstander te boeien tot het eind.’ ****

wordt op zijn verjaardag verrast met een

Dethriller.blogspot.nl
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