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De Kronieken van Nicci 1 - Maîtresse van de
Donkere zomer Iris Johansen 2011-04-04

Dood Terry Goodkind 2017-08-23 Maîtresse van

Dierenarts Devon Brady is tijdelijk aan het werk

de Dood is het eerste deel van Terry Goodkinds

op een Caraïbisch eiland wanneer er een zwarte

gloednieuwe trilogie De Kronieken van Nicci en is

labrador met een schotwond wordt

gebaseerd op een van de geliefdste personages

binnengebracht. Zijn baas Jude Marrok is

uit zijn wereldwijde succesreeks De Wetten van

woedend en gaat op zoek naar de schutter, maar

de Magie en de daaropvolgende Richard &

komt niet meer terug. Hij laat een briefje voor

Kahlan-romans. Ooit was ze luitenant in het leger

Devon achter waarin hij haar vraagt zijn hond

van de verschrikkelijke Keizer Jagang en stond

mee terug te nemen naar de Verenigde Staten,

ze bekend als de Maîtresse van de Dood en de

met de belofte hem later op te halen. Dan ontdekt

Slavenkoningin. De dodelijke Nicci wist zelfs

Devon dat de hond een speciale gave heeft: hij

Richard Rahl te vangen, en probeerde hem te

kan mensen genezen. En er blijken meer honden

overtuigen van de juistheid van de Imperiale Orde

met dezelfde gave te zijn. Marrok wordt

van Jagang. Maar het was Richard die Nicci

achtervolgd door mensen uit zijn verleden die de

bekeerde, en in de jaren die volgden diende ze

honden in hun bezit willen hebben. Devon raakt

Richard en Kahlan als een van hun dierbaarste

verstrikt in hun strijd en haar leven komt op het

vrienden – en een van hun dodelijkste

spel te staan.

beschermers. Nu de heerschappij van Richard en
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Kahlan eindelijk is gestabiliseerd, trekt Nicci erop

bewaren. Samen met journaliste Katie James

uit om haar eigen avonturen te beleven en de

gaat hij op zoek naar de waarheid achter de

vrede van het D'Haraanse Rijk te verspreiden.

aanslag. En Shaw is een man met een missie,

Maar dan moet ze wel eerst de wereldvreemde

een persoonlijke rekening die vereffend moet

profeet Nathan uit de problemen houden...

worden...

Niets dan de waarheid David Baldacci 2009-10-28

Heavenstone-serie Virginia Andrews 2012-12-19

De nieuwe thriller van bestsellerauteur David

De nog altijd verlegen Semantha keert na haar

Baldacci speelt zich af in Amsterdam, Dublin,

eindexamen aan een exclusieve, particuliere

Edinburgh, Rusland en de Verenigde Staten

school terug naar het landhuis van haar familie.

"Dick, ik heb een oorlog nodig." Achter de

De pijnlijke herinneringen aan haar moeder en

schermen van de internationale politiek spelen

zus Cassie zijn nog even levendig als altijd. Het

zich zaken af die het publiek nooit ofte nimmer te

lijkt wel of Semantha wordt achtervolgd door een

weten mag komen. Het is een wereld waarin

stem uit het graf: de hatelijke en dominante

macht en misdaad naadloos in elkaar overgaan,

Cassie lijkt haar in haar macht te hebben alsof ze

waarin oorlogen worden ontketend om geld te

nog leeft. Maar haar vader is hertrouwd en er is

verdienen. Nicolas Creel is directeur van de Ares

een nieuwe kans op een mooie toekomst en

Corporation, de grootste wapenfabrikant ter

geluk. Zal Semantha de geest van Cassie van

wereld. Om de winst van zijn bedrijf naar grotere

zich af kunnen schudden?

hoogten te stuwen, wil hij een nieuwe

Siciliaanse passie Jane Porter 2012-08-14 Elke

wapenwedloop bewerkstelligen. Hij huurt hiervoor

man die te dichtbij komt, hak ik in mootjes. Je

een specialist in op het gebied van

bent mijn vrouw. Je bent een d'Severano.

perceptiemanagement, die de hele wereld moet

Onthoud dat goed.' Daar mag Jill het mee doen.

doen geloven dat Rusland opnieuw op het

Op liefde hoeft ze niet te rekenen; Vittorio

oorlogspad is. Alle middelen zijn daarbij

d'Severano, Siciliaan in hart en nieren, is slechts

geoorloofd, inclusief een aanslag in Londen

met haar getrouwd om hun nu elf maanden oude

waarbij vele onschuldige slachtoffers vallen. Maar

zoon een familie en een toekomst te geven. Op

Creel heeft buiten één man gerekend die zijn

Sicilië, welteverstaan. Dat zij daardoor

plannen in de war kan schoppen. Shaw is in

genadeloos wordt geconfronteerd met wat er zich

dienst van een internationale, ultrageheime

in haar verleden heeft afgespeeld, daarvan heeft

inlichtingendienst die de taak heeft conflicten

hij geen weet. Net zomin als hij weet dat hij zich

waar ook ter wereld op te lossen en de vrede te

om andere mannen geen zorgen hoeft te maken,
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omdat haar hart hem allang toebehoort... Dit boek

mogelijke verdachte. Jack Reacher is enige die

is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet

de verdachte kan vinden. Hij gaat de oceaan over

eBundel.

naar Parijs en vervolgens reist hij naar Londen,

Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 Jane

op jacht naar een sluipschutter met een

leeft een spannend single leven in de grote stad.

onberekenbare wraaklust. Dit keer is het

Overdag is ze journaliste en is haar voornaamste

persoonlijk. Lee Child is winnaar van de

taak het verslaan van het nieuws rondom het

prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In

Chinooks ijshockeyteam, waarbij haar speciale

2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de

aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau.

International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-

's Nachts schrijft ze sexy en spannende verhalen

serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim

voor Honey Pie, de column waar iedere man over

honderd miljoen verkochte exemplaren volgens

praat... Luc heeft een hekel aan alles wat met

Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter

journalistiek, en journalisten in het bijzonder, te

wereld.

maken heeft. Hij wil met rust gelaten worden

Sweet Talk Julie Garwood 2013 When his

zodat hij het beste uit zijn ijshockeycarrière kan

carefully planned FBI sting is foiled by IRS

halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met

attorney Olivia MacKenzie's efforts to untangle an

Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste

elaborate Ponzi scheme, agent Grayson Kincaid

die in zijn verleden graaft en in de weg loopt,

becomes the woman's protector against

maar toch ook wel behoorlijk wat pluspunten

dangerous and corrupt adversaries. By the best-

heeft...

selling author of The Ideal Man. Reprint.

Persoonlijk Lee Child 2014-09-26 In de

The Original Heartbreakers (3-in-1) Gena

negentiende Jack Reacher-thriller van Lee Child

Showalter 2016-10-18 Moeders, hou uw dochters

brengt een verijdelde moordaanslag op de Franse

binnen... Want één ding staat vast: de drie

president Reacher naar Parijs. Hij is de enige die

nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan

de sluipschutter kan vinden. In Persoonlijk, de

voor heel wat problemen zorgen! (1) Flirt vol

19e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur

gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase

Lee Child, is ex-militair Jack Reacher in Seattle

Hollister maar één doel: uit de problemen blijven.

als hij een bericht aantreft in de krant: zijn oude

En Strawberry Valley lijkt hem een prima plek om

collega’s hebben hem nodig. In Parijs heeft een

een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij

ervaren sluipschutter geprobeerd de Franse

niet bepaald een brave burger - en al helemaal

president te vermoorden en er is slechts één

niet wanneer hij in de buurt is van de
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temperamentvolle schoonheid Brook Lynn.

top te bereiken. En om daar te blijven, leeft hij

Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel

volgens een strak regime. Een van zijn regels:

bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat

nooit langer dan twee maanden een romantische

haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut,

relatie aangaan. Maar met de mooie flirterige

single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje

Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over

meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig

te maken; zij is vast wel in voor een paar weken

en adembenemend sexy, en er valt niet te

lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter

ontkomen aan de vonken die tussen hen

zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar

overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan

langdurige, betekenisvolle relaties. En dus moet

hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk

ze ver uit de buurt blijven van West met zijn

voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck

relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een

Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in

magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem

de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem om

kunnen verleiden om een uitzondering te maken

de demonen uit zijn verleden op afstand te

op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los

houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan

verkrijgbaar.

één keer met dezelfde vrouw het bed te delen.

Vermoord naakt J.D. Robb 2014-01-15 De moord

Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn

op de dochter van een senator onthult haar

huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen.

geheime leven als callgirl. Eve Dallas wordt

Harlow Glass is de meest gehate persoon van

belast met deze gevoelige zaak, en haar

Strawberry Valley. Bovendien is ze blut, werkloos

onderzoek leidt naar de ondoorzichtige kringen

en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang

van politiek en high society in Washington. De

tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt.

zaak wordt verder gecompliceerd door de

Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege

groeiende aantrekkingskracht tussen haar en

thuiskomst, maar vooral door de zinderende

Roarke, een van de rijkste en machtigste mannen

aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet

ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk –

van plan een van zijn vele veroveringen te

en de hoofdverdachte...

worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden

Heartbreaker Julie Garwood 2000 When a serial

aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd

killer reveals the identity of his next victim--a

feest - West mag nu succesvol en steenrijk zijn

beautiful woman named Laurant Madden--FBI

dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens

agent Nick Buchanan steps in to protect her but

anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de

quickly finds his mission complicated by his
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feelings for her. Simultaneous.

Boston and small-town Texas, a sizzling romance

Fire and Ice Julie Garwood 2009 Journalist

follows the evolution of the tumultuous

Sophie Rose leaves her job at a major Chicago

relationship between Jordan Buchanan and Noah

newspaper for a small local paper, but when she

Clayborne. 300,000 first printing.

stumbles into the middle of a bizarre story, she

Geboorterecht Nora Roberts 2012-11-22 Op een

follows the trail north to Alaska, accompanied by

bouwplaats in het kleine stadje Woodsboro

bodyguard Jack Prescott.

worden vijfduizend jaar oude menselijke resten

Vriendschapsbrood Darien Gee 2012-09-11

gevonden. De hulp van forensisch archeologe

Vriendschapsbrood is een warm en ontroerend

Callie Dunbrook wordt ingeroepen. Zij ontdekt

verhaal over het leven en verlies, over

onder de bouwplaats - tot grote woede van de

vriendschap en familie en over de troost van

projectontwikkelaar - de resten van een oude

eten. Julia Evarts worstelt met een groot verdriet

nederzetting uit de Steentijd. Callie verheugt zich

dat als een schaduw over haar familie hangt. Ze

op de opgraving, ook al moet ze daarvoor

onderneemt bijna niets meer. Tot ze op een dag

samenwerken met haar (aantrekkelijke) ex-man

een pakketje met deeg en een recept voor

Jake. Maar dan wordt de eigenaar van de

vriendschapsbrood op haar stoep vindt. Haar

bouwgrond vermoord. Bovendien belt er een

dochtertje Gracie voorkomt nog net dat ze het

succesvolle zakenvrouw op die Callie op televisie

weggooit. Het vriendschapsbrood blijkt de ideale

zag en claimt dat Callie haar als baby verdwenen

manier om weer nieuwe contacten op te doen,

dochter is. Maar Callie is niet geadopteerd... of

zoals de weduwe Madeline die net een theesalon

toch? Ze gaat graven op de bouwplaats en in

geopend heeft. Daar ontmoet Julia Hannah, met

haar verleden. Dat blijkt veel gevaarlijker te zijn

wie ze ook bevriend raakt. Binnen de kortste

dan ze dacht...

keren wordt de theesalon een ontmoetingsplek

Mercy Julie Garwood 2001 Julie Garwood created

voor het uitwisselen van recepten, tips en

an electrifying tour de force in her suspense-

verhalen. Julia begint door de vriendschap in te

charged bestseller Heartbreaker, a "crackling

zien dat ze hoognodig de confrontatie aan moet

good thriller" (New York Post) that pitted a

gaan met haar verdriet en dat ze haar zus niet

relentless FBI agent against a madman in a

langer de schuld mag geven van wat er gebeurd

frenzied race for one beautiful woman. Now, in

is. Maar kan ze dat?

this thrilling new novel, Garwood goes further

Shadow Dance Julie Garwood 2007 Moving

down the dark road where passion and obsession

between the glamorous cosmopolitan world of

meet. Like his FBI-agent brother Nick, Theo
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Buchanan is devoted to his crime-Þghting career.

and risks more than he ever has before. Michelle

Only Theo works the other side of the desk as an

saved his life...now can he save hers? With all of

esteemed Justice Department attorney. At a gala

the storytelling power and insight into the human

ceremony in New Orleans, he is suddenly struck

heart that have made her one of the bestselling

ill and is rushed to a hospital where a brilliant and

authors of our time, Julie Garwood introduces

beautiful surgeon, Dr. Michelle Renard, saves his

readers to an unforgettable cast of intriguing

life. It is not the only life-and-death crisis that will

characters in this new masterpiece of

ensnare Theo -- for he is about to uncover a ring

contemporary suspense.

of criminals bent on preserving their secrecy at

Sterrenlicht Laini Taylor 2014-04-29 Er waren

any cost. They call themselves the Sowing Club:

eens een engel en een duivel die verliefd werden

four white-collar professionals whose

en hoopten op een nieuwe wereld Karou weet

sophisticated crimes have amassed millions of

eindelijk wie en vooral wat ze is, maar ze zou er

dollars in a Cayman Islands bank account. The

alles voor over hebben om het niet te weten. Nu

group is bound by a pact to leave the cash

staat ze voor de afschuwelijke vraag hoe ver ze

untouched until they accumulate a cool $40

wil gaan om haar volk te wreken, terwijl Akiva

million. But their leader, John, has begun to lose

aan de kant van de engelen wanhopig probeert

his focus in their "all-for-one" commitment,

met zijn geweten in het reine te komen. Beiden

distracted by and nearly bankrupt from his wife's

vechten ze voor hoop: hoop op liefde en een

grave illness. Knowing what must be done, John

nieuwe toekomst.Sterrenlicht is het vervolg op het

turns to his three friends. For the sake of the

veelvuldig geprezen Dromendochter en overtreft

pact, their brand of crime must turn to the mercy

zelfs nog zijn voorganger.

killing of John's wife. But the line between mercy

De leugenaar Lisa Gardner 2012-06-22 Volmaakt

and murder quickly vanishes.... Now, in the small

verdwenen Een dodelijk geheim Het is een zaak

bayou town of Bowen, Louisiana, Theo Buchanan

die grote opwinding bij de media teweegbrengt:

comes to the aid of Michelle Renard when her

Sandra Jones, een jonge moeder, blond en mooi,

medical clinic is vandalized. What he discovers is

verdwijnt spoorloos uit haar huis in Boston. Ze

chilling and deadly. As the relentless and cold-

laat haar vierjarige dochter als enige getuige

blooded Sowing Club sets out to silence Michelle,

achter. Haar knappe, mysterieuze echtgenoot

the one person who may have the information

Jason wordt direct als hoofdverdachte

that will destroy them, Theo confronts the lies,

beschouwd. Maar vanaf het moment dat brigadier

greed, and evil that bind the lethal foursome --

D.D. Warren bij de comfortabele bungalow
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arriveert, voelt ze dat er iets fout zit met het beeld

Paige een met bloed besmeurde USB-stick in

van het normale gezin. Probeert de perfecte

handen. Vijf jaar daarvoor heeft openbaar

echtgenoot iets te verbergen? En zal de enige

aanklager Grayson Smith een moordenaar achter

getuige het volgende slachtoffer worden van een

de tralies weten te krijgen. Wanneer Paige de

duivels intelligente moordenaar?

USB-stick samen met Grayson bekijkt, blijkt het

De fixer Joseph Finder 2016-04-14 Joseph

materiaal te bevatten dat die eerdere veroordeling

Finder, schrijver van Paranoia en ‘de CEO van de

in twijfel trekt. Het leidt Grayson en Paige naar

misdaadliteratuur’, levert met De fixer weer een

een wereld vol afpersing, duistere geheimen en

adembenemend sterke thriller. Voor de lezers van

een reeks onopgeloste moorden. Deze zaak

Harlan Coben en John Grisham.

kunnen ze alleen maar oplossen wanneer ze

Onderzoeksjournalist Rick Hoffman verliest zijn

elkaar volledig kunnen vertrouwen. En dat is de

baan, zijn verloofde en zijn appartement. Zijn

vraag... 'Van de eerste spannende hoofdstukken

enige optie is terugkeren naar het huis van zijn

tot het bloedstollende eind. De boeken van Karen

miserabele jeugd. Als Rick besluit het vervallen

Rose zijn ingenieus en onvergetelijk.' James

huis op te knappen, doet hij een verbijsterende

Patterson 'Een echte pageturner. Al je haren

ontdekking: er zitten miljoenen dollars verstopt in

staan recht over eind bij het lezen van deze

de muren. Rick begint een onderzoek naar zijn

topthriller.' Tess Gerritsen De thrillers van Karen

vaders verborgen verleden... ‘Ronduit meesterlijk’

Rose zijn wereldwijde bestsellers. Van haar

VN Detective en Thrillergids ‘Finder is slimmer,

verschenen in het Nederlands inmiddels Sterf

subtieler en spannender dan Grisham.’ Het

voor mij, Schreeuw voor mij, Moord voor mij, De

Parool

dood in haar ogen, De mond gesnoerd en Van

In vertrouwen Karen Rose 2014-05-02 Wie kun je

mij alleen.

vertrouwen als het er écht op aankomt...

Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14

Wanneer een busje verongelukt voor het huis van

‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de

de jonge privédetective Paige Holden, haast ze

opvolger van haar veelgeprezen debuutroman

zich naar buiten om hulp te bieden. Tot haar

‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’

stomme verbazing is de inzittende een van haar

vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van

pro bono cliënten. De vrouw heeft een schotwond

Marianne en Connell. Beiden groeien op in

en overlijdt uiteindelijk in Paiges armen. De

hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun

stervende vrouw brengt nog wat cryptische

verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze

woorden uit en met haar laatste krachten drukt ze

ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van
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Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als

alleen maar overgeven. Des te groter is de schok

ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in

als ze, na een nacht vol passie, zijn ware

Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door

beweegredenen ontdekt...

de jaren heen een diepe band heeft gevormd.

De zomer dat alles anders werd Susan Wiggs

‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een

2018-08-14 De zomer waarin haar leven

verhaal over de diepgaande invloed die geliefden

voorgoed verandert... Na de dood van haar

op elkaars leven hebben, en het groeiende besef

echtgenoot, vijf jaar geleden, doet Camille haar

daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een

uiterste best om op de been te blijven en haar

intense roman die je je eigen liefdes laat

dochter alleen op te voeden. Dat lukt best aardig,

herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’

maar het is dan ook wel het enige wat ze met

The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally

haar leven doet. Ze neemt namelijk geen enkel

Rooney (1991) debuteerde in 2017 met

risico meer: ze begint niet aan nieuwe relaties,

‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de

reist niet meer... Zo houdt ze haar leven veilig en

rechten voor een televisieserie van ‘Normale

overzichtelijk. Dan komt haar vader,

mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script

oorspronkelijk een Fransman, aanzetten met een

schrijft.

kist vol oude spullen en foto's die hem uit

Ontbrandende hartstocht Lynne Graham

Frankrijk is opgestuurd. De foto's roepen veel

2018-11-27 Een verstandshuwelijk, gebaseerd op

vragen op over het verleden, en hij wil niets liever

begeerte... De machtige tycoon Alex Leonelli is

dan in de zomer terugkeren naar zijn

zijn oude mentor veel verschuldigd, maar dat die

geboorteplaats - mét Camille en haar dochter...

hem nu vraagt om met zijn kleindochter te

Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin

trouwen, gaat wel erg ver. Tia is in een klooster

Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ★★★★

in Brazilië opgevoed, en het bed delen met zo'n

Telegraaf Sterke personages, bloedstollende

saai, onervaren schepsel staat bepaald niet op

spanning, met verve en vakmanschap

Alex' bucketlist. Tot hij oog in oog staat met een

geschreven. Andrea Cooper denkt haar moeder,

adembenemende jonge vrouw, en geen woord

Laura, door en door te kennen. Maar wanneer

meer kan uitbrengen. Is dít Tia? Wanneer Tia de

het restaurant waar ze samen lunchen onder vuur

ongelooflijk sexy man bekijkt die haar komt

wordt genomen en een doodgewone middag in

ophalen, gaat er een rilling van opwinding door

een bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel

haar heen. Strijden tegen de begeerte die er

andere kant van haar. De koelbloedigheid

tussen hen oplaait is zinloos, dus ze kan zich

waarmee moeder de schutter overmeestert en
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doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat

gehad en dat ze veel van hen kan leren.

Laura zich al dertig jaar schuilhoudt onder een

Langzaam geeft ze haar verdriet een plaats en in

andere naam en haar verleden één grote leugen

haar groeit een grote liefde voor alle opa’s en

is. Wat is er gebeurd en waarom wil iemand haar

oma’s. En als ze de kleinzoon van een van de

het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je

bewoners ontmoet, lijkt haar leven opeens een

eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn - of

heel andere wending te nemen... 'Ooit zul je het

ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is

begrijpen' is een verhaal over het samenkomen

adembenemend sterk in haar deconstructie van

van levens, liefde, verdriet en is bovenal een ode

Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad

aan het leven.

een verbluffend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk

Het boek des levens Deborah Harkness

knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De

2014-08-26 Deborah Harkness Het Boek des

Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys

Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana

De schaduw van de nacht Deborah Harkness

Bishop, historicus en heks, en haar geliefde

2012-07-27 Diana en Matthew komen in het

Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier,

victoriaanse Londen terecht, een wereld vol

komen na hun avonturen in het verleden weer in

spionnen én oude vrienden van Matthew. Zal

het heden terecht. Hun zoektocht naar het

Diana iemand vinden die haar kan leren met haar

magische manuscript dat de kennis bevat van alle

krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op

levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe

het mysterie rondom het magische manuscript

gevaren, ontmoetingen met oude vijanden en stelt

concentreren? En zal hun liefde alle gevaren die

hun allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw

deze nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen

op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar

bieden?

naar eeuwenoude familiehuizen en hypermoderne

Ooit zul je het begrijpen Virginie Grimaldi

laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de

2019-11-19 Wanneer Julia in één klap haar

meest hightech wetenschappelijke centra van de

vader, vriend en lievelingsoma verliest, stort haar

wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de

wereld in. Ze besluit het roer om te gooien en

heksen al zo veel eeuwen weten?

solliciteert voor een baan als psycholoog in een

Spiegeling van de ziel Nora Roberts 2017-03-21

verzorgingshuis in Zuid-Frankrijk, vlak bij haar

Als succesvol schilder is Colin Sullivan niet

familie. Ze ziet ertegenop, maar wil alles doen om

gewend dat iemand hem iets weigert. Ook

weer gelukkig te worden. Julia ontdekt dat de

Cassidy St. John lukt het niet om nee te zeggen

bewoners van Les Tamaris een rijk leven hebben

als hij haar vraagt om voor hem te poseren, maar
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ze is niet van plan om hem meer te geven dan

enorm aangetrokken tot Talia. Maar is Talia een

haar beeltenis. Toch raakt ze met elke

onschuldig slachtoffer of een medeplichtige? Over

penseelstreek waarmee hij haar probeert te

de boeken van Sandra Brown ‘Spanning die zijn

vangen, meer onder zijn betovering... Dit verhaal

tanden in je zet.’ Stephen King ‘Sandra Brown

is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

stelt nooit teleur!’ Cosmopolitan ‘Brown is een

Dicht bij jou Kristen Proby 2019-09-24 Camilla

ware meester in het beschrijven van passie.’

was al op jonge leeftijd verliefd op Landon

Publishers Weekly

Plazzo. Toen hij na zijn eindexamen met de

Duistere harten Nora Roberts 2015-06-24 Een

noorderzon vertrok, bleef ze achter met een

vrouw keert met gevaar voor eigen leven terug

gebroken hart. Maar Cami werd volwassen en

naar het huis dat ze is ontvlucht... Al sinds ze

werd mede-eigenaar van het populaire restaurant

haar geboortedorp ontvluchtte om de kunstwereld

Seduction. Ze heeft alles bereikt wat ze wil...

te bestormen, is beeldhouwer Clare Kimball de

althans, dat denkt ze. Landon blijkt gevechtspiloot

meest gevierde kunstenares van haar generatie.

in de marine te zijn geweest. Na twaalf jaar keert

Desondanks wordt ze geplaagd door

hij terug naar Portland. Hij ziet dat Cami, het

nachtmerries – en de herinnering aan haar

kleine zusje van zijn beste vriend, een

vaders zelfmoord. Sheriff Cameron Rafferty is al

beeldschone vrouw is geworden en is

verliefd op Clare sinds de middelbare school. Er

vastbesloten haar hart te veroveren.

groeit een band tussen hen die met de dag

De laatste troef Sandra Brown 2020-04-08 ‘Wil je

sterker wordt. Dan wordt het dorp opgeschrikt

in één keer uitlezen.’ Libelle FBI-agent Drex

door een moord, die duidelijk te maken heeft met

Easton zit al jaren achter een misdadiger aan die

Clares terugkeer. Zal hun liefde de dramatische

hij ervan verdenkt acht rijke vrouwen te hebben

gebeurtenissen kunnen overleven?

vermoord. De enige overeenkomst tussen de

Als ik jou vergeet, Jeruzalem Werner Sonne

zaken is dat er ‘een nieuwe man’ in het leven

2012-04-03 Een onmogelijke vriendschap tussen

van de slachtoffers zou zijn. Drex is ervan

een Joodse en een Arabische jonge vrouw.

overtuigd dat Jasper Ford, de man die hij kent als

Decor: Jeruzalem 1948, het ontstaan van de staat

Weston Graham, de moordenaar is. Jasper Ford

Israël. De Joodse Judith heeft Dachau overleefd.

is sinds kort getrouwd met Talia Shafer, een

Ze vlucht naar Palestina op zoek naar haar oom,

succesvolle, rijke zakenvrouw. Drex gaat

de enige van haar familie die nog in leven is.

undercover als hun nieuwe buurman, maar er

Hana, een Arabische leerling-verpleegster, werkt

dreigt een onvoorzien probleem: Drex voelt zich

in het Hadassa Ziekenhuis, hartje Jeruzalem.

mercy-buchanan-renard-2-julie-garwood

10/13

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

Door haar familie is ze uitgehuwelijkt aan

exercise takes a lethal turn when those on her list

buurjongen Joussef. Maar zelf wil Hana graag

begin to turn up dead.

haar opleiding afmaken en ze is verliefd op een

De geheugenman David Baldacci 2015-05-12

Joodse arts. Als Judith ernstig gewond in het

Sinds hij bij een footballwedstrijd een harde klap

ziekenhuis terechtkomt, redt Hana haar leven.

tegen zijn hoofd kreeg, heeft politierechercheur

Tussen de twee jonge vrouwen bloeit een

Amos Decker een perfect geheugen ontwikkeld.

aarzelende vriendschap op. Ondertussen nemen

Wanneer Decker op een nacht thuiskomt van een

de spanningen in Palestina toe. De Joden

stakeout, vindt hij de lichamen van zijn vrouw,

vechten voor een eigen staat, en ook de

dochtertje en zwager. Vermoord. Wie de dader is,

tegenstanders grijpen naar hun wapens. Joussef,

blijft in de weken en maanden daarna een

diep in zijn eer aangetast door Hana's afwijzing,

raadsel. Totdat een jaar later een man zichzelf

sluit zich aan bij de mannen van de moefti die de

aangeeft. Decker is vastbesloten om uit te zoeken

Joden terug in zee willen drijven. Dan wordt de

wat er die vreselijke nacht precies is gebeurd,

staat Israël uitgeroepen en barst in Jeruzalem het

maar de waarheid is erger dan hij ooit voor

geweld los. Ook het Hadassa Ziekenhuis moet

mogelijk had gehouden...

evacueren, met rampzalige gevolgen. Judith en

De redding Jayne Ann Krentz 2016-02-04 Dertien

Hana komen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

jaar geleden verliet Lucy Sheridan Summer River,

Allerzielen Deborah Harkness 2012-06-25

nadat Mason Fletcher haar redde uit de handen

Historicus Diana Bishop stamt af van een oud

van Tristan. Het is voor haar nog steeds moeilijk

heksengeslacht, maar heeft haar bovennatuurlijke

deze herinneringen een plek te geven. Maar wat

erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een

is er met Tristan gebeurd, toen hij direct daarna

betoverd manuscript opent en ze haar afkomst

van de aardbodem verdween? Sindsdien is er

niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met

veel veranderd: Lucy is opgegroeid tot een

de vampier Matthew Clairmont, die haar helpt om

aantrekkelijke, succesvolle jonge vrouw en heeft

de geheimen van het manuscript te ontrafelen,

een mooi leven opgebouwd, ver van Summer

blijkt het begin van een zinderende romance die

River. Maar als haar tante Sara omkomt bij een

alle regels en wetten zal breken.

mysterieus auto-ongeluk, ziet Lucy zich

Murder List Julie Garwood 2004 Agreeing to

gedwongen terug te keren. Als zij en Mason, die

attend a seminar as a favor to a reporter friend,

nog net zo beschermend is als vroeger, een

Regan Madison takes part in an exercise in which

schokkende ontdekking doen in Sara’s huis, heeft

guests identify those who have hurt them, but the

Lucy alle hulp nodig om de duistere geheimen uit
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haar verleden het hoofd te bieden. De pers over

meisje ter adoptie af te staan. De rest van haar

De redding 'Liefhebbers van Nora Roberts zullen

leven voelt Maggie het gemis. De kleine Elodie

smullen van De redding. Alle ingrediënten voor

komt in een door nonnen gerund tehuis terecht.

een romantische thriller zijn aanwezig.' Hebban.nl

Maar dan volgt een wetswijziging die bepaalt een

Zomers vuur Maya Banks 2016-07-12 Op een

psychiatrisch ziekenhuis meer subsidie ontvangt

Grieks eiland is de verleiding nooit ver weg. De

dan een weeshuis, met catastrofale gevolgen.

Griekse broers Anetakis weten daar alles van,

Om dat geld op te strijken verklaart de kerk de

totdat zíj een keer in de verleiding worden

kinderen in hun zorg tot geestelijk gehandicapten.

gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij

Met één pennenstreek wordt een generatie aan

zijn ex-minnares - zwanger! - op tv ziet. Hij lokt

verloren kinderen gecreëerd – en Elodie raakt net

haar mee, maar beseft zijn kapitale misrekening

als duizenden anderen verloren in een hels

te laat. Een tomboy zet haar zinnen op de veel

schemerbestaan. Moeder en dochter vechten

oudere Theron, die bijna gaat trouwen. En een

ieder voor zich tegen een gemeenschap die hen

affaire met grote gevolgen. Piers betwijfelt of het

als minderwaardig ziet, in de hoop zichzelf en

kind van zijn assistent van hem is, maar hij kan

elkaar terug te vinden. Voor de lezers van Diney

haar niet loslaten. Drie broers - drie bloedmooie

Costeloe’s ‘De verloren kinderen’ en ‘De

mannen - en het offer dat echte liefde vraagt.

kindertrein’ van Christina Baker Kline.

Eerder verschenen in Intiem onder de titels

Dansen op de vulkaan Anthony Capella

Minnares van een Griek, Bruid voor een Griek,

2013-10-16 1944: De 22-jarige kapitein James

Affaire met een Griek. 'Entertainment in

Gould arriveert in Napels. Hij is aangesteld om

overvloed, wat de lezers laat verlangen naar het

huwelijken te ontmoedigen tussen Britse soldaten

volgende boek.' - Publishers Weekly 'Maya Banks

en hun beeldschone Italiaanse vriendinnen. En

heeft me het hele spectrum van emoties laten

het lijkt erop dat de onschuldige officier in zijn

zien.' - USA Today

missie zal slagen - zo goed zelfs dat de

Het huis voor ongewenste meisjes Joanna

gedupeerde Italiaanse schonen besluiten dat het

Goodman 2019-04-09 Met ‘Het huis voor

zo niet langer kan. Ze stellen hem voor aan de

ongewenste meisjes’ schetst Joanna Goodman

aantrekkelijke jonge weduwe Livia Pertini. Ooit

een ingrijpend beeld van de misstanden in de

was zij chefkok in het restaurant van haar vader;

Canadese weeshuizen van de jaren ’50 en ’60.

nu zwaait ze de scepter in de keuken voor de

Quebec, 1950. Als Maggie op haar vijftiende

geallieerde officieren. Met haar tongstrelende

zwanger raakt, dwingen haar ouders haar om het

gerechten betovert ze de jonge kapitein. Hij zal
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moeten kiezen tussen het volgen van bevelen, of

een internationale inlichtingendienst is hij

het volgen van zijn hart...

gespecialiseerd in het oplossen van conflicten

Verlos ons van het kwaad David Baldacci

waar ook ter wereld. Maar wat Shaw niet weet is

2010-05-21 Evan Waller is een wreed man, een

dat er nog iemand is die Evan Waller in de gaten

levensgevaarlijk monster. Hij is schatrijk

houdt: Reggie Campion. Zij werkt niet voor een

geworden door te handelen in alles waar veel

officiële instantie, maar voor een organisatie die

geld aan te verdienen valt, inclusief mensen. In

geheel buiten de wet om opereert. En haar taak

zijn drang naar grotere rijkdom gaat hij letterlijk

is niet om Waller tegen te houden, maar om hem

over lijken en nu heeft hij een nieuw doel in het

voorgoed uit te schakelen. Shaw en Reggie, de

vizier. Een deal die miljoenen mensen het leven

besten in hun vak, zitten allebei achter dezelfde

kan kosten... Het is in ieders belang dat Waller

man aan. De een namens de geheime dienst en

wordt tegengehouden en de man die deze taak

de ander namens een particuliere organisatie.

krijgt opgelegd, is Shaw. Als agent in dienst van

Alleen weten ze dit niet van elkaar...
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