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niet zijn, ziet mensen die al lang geleden deze wereld verlieten. Hoe ze ook
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King

probeert om alles buiten te sluiten, ze kan zich niet van het gevoel ontdoen

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

dat de fluisteringen haar iets proberen te vertellen Wanneer Finley bij haar

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

grootmoeder Eloise gaat wonen in het afgelegen dorpje The Hollows komt ze

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

voor het eerst dichter bij de waarheid. En het gevaar. Een jong meisje werd

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

ontvoerd tijdens een boswandeling met haar vader en haar broer. Een jaar

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

later is er nog steeds geen spoor van de dader. Kan Finley haar gaven

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

gebruiken om het verdwenen meisje op te sporen en de verantwoordelijke

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

eindelijk te vatten? Hoe diep moet ze graven in zichzelf en de stemmen

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

toelaten haar geest over te nemen? Wie zijn de Drie Zusters die haar overal

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

achtervolgen en die alleen zij kan zien?

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

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

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

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niek de Groot flikt het 'm weer Lincoln Peirce 2015-01-23 Dit e-book is niet

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

geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS,

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

iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij voorbijstreven. Maar simpel is dat niet.

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

Zeker niet met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens

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

zijn vrienden is het verschil tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het

begon...

noodlot toe. Niek en Gina moeten SAMEN een werkstuk maken. Gina ziet

Schepen vergaan James Patterson 2021-06-10 Rechercheur Alex Cross wordt

haar perfecte cijferlijst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan Niek haar

achtervolgd door zijn verleden... Zijn oude aartsvijand, een gevaarlijke

redden van een onvoldoende, of loopt alles anders dan gepland?

crimineel met gruwelijke daden op zijn geweten, heeft het nog steeds op

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal

Alex gemunt. Maar ondanks alle levensgevaarlijke bedreigingen, stort Alex

dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als

zich op een nieuwe moordzaak, die zelfs hem de stuipen op het lijf jaagt. Een

de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere

koelbloedige seriemoordenaar laat al zijn slachtoffers achter met bijtwonden

Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze

en zijn volledig leeggebloed. Is dit het werk van een maniak die denkt dat hij

plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze

een vampier is? Cross moet snel de dader vinden, want er blijven door heel

terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben

Amerika nieuwe slachtoffers vallen... ‘Schepen vergaan’ is het zevende deel

in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie

in de ‘Alex Cross’-reeks waarin de meester der thrillers, James Patterson, je

prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt

bij de eerste pagina weet mee te slepen! De Amerikaanse James Patterson

eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle

(1947) is een van de succesvolste auteurs op dit moment met meer dan 300

en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?

miljoen verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books wereldwijd.

Ontwaken in de hemel Chrystal McVea 2013-11-21 In Ontwaken in de hemel

Maar liefst 114 boeken kwamen op de New York Times bestseller lijst,

beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijna-doodervaring. Als Crystal McVea

waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World Record! Geen

met buikklachten wordt opgenomen in het ziekenhuis, verdwijnt opeens

enkele Patterson thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn bekendste

haar hartslag, pols en ademhaling. Het reanimatieteam is ervan overtuigd dat

werken zijn de thriller reeksen over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan

ze gaat overlijden. Als ze na negen minuten haar ogen weer opent, doet ze

Freeman in de hoofdrol, en de ‘Women’s Murder Club’-reeks, dat verfilmd is

verslag van haar verblijf bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting

tot serie en in 2007 te zien was op de Nederlandse televisie. In 2015 won

zet haar leven totaal op zijn kop, het neemt een totaal andere wending: voor

Patterson de Literatuur Award van de National Book Foundation voor zijn

Chrystal McVea staat vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel bestaat en

inzet om meer Amerikanen aan het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers, maar

dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.

ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij meerdere prestigieuze

Inkt en bloed Lisa Unger 2016-05-13 Finley Montgomery is altijd al een

onderscheidingen ontvangen, waaronder de Edgar Award.

buitenbeentje geweest. In haar geboortestad Seattle zoekt ze geregeld het

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

gezelschap op van dubieuze vrienden, en meer dan eens is ze onder invloed

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

van drank en drugs. Maar Finley heeft een geheim. Ze hoort stemmen die er

Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is
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vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar

ondanks dat hij de meest vreselijke oorlogstrauma’s heeft meegemaakt. De

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

100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij

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

was trots op Duitsland, maar dat veranderde allemaal in november 1938 toen

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

hij werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp werd

Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er

gebracht. Hij maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald,

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

Auschwitz en in een dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn

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

vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te brengen aan de

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

slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn

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

beste leven te leiden. Hij beloofde zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de

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

meest gelukkige man ter wereld te zijn. Deze krachtige, hartverscheurende

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

en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk kunt vinden, zelfs in de

een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse

donkerste tijden.

pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als

Laatste weduwe Karin Slaughter 2019-06-04 ???? ADEen onschuldig uitje

Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over

verandert in een nachtmerrie wanneer Michelle Spivey wordt ontvoerd

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

terwijl ze met haar dochter aan het winkelen is. De politie zet een grote

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

zoekactie op touw en haar partner doet een emotionele oproep in de media,

100 miljoen keer verkocht zijn.

maar Michelle is en blijft spoorloos. Een paar weken later, op een rustige

Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede

zondagmiddag, worden Will Trent en Sara Linton plotseling opgeschrikt door

kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid

het geluid van explosies. Ze gaan erop af, maar binnen no time loopt alles

kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat

volledig uit de hand: Sara wordt gekidnapt en Will moet noodgedwongen

wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910 komt

undercover. De situatie voert hen naar een afgelegen plek in de bergen, naar

bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk

de vreselijke waarheid over het lot van Michelle en een moordzuchtige

van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd

radicale groepering...Over Laatste weduwe'Laatste weduwe is een heerlijke

ter wereld, schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven dat, om het

Slaughter: actueel, uitstekend uitgewerkte karakters en een even

zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit,

mysterieuze als ingenieuze plot.' – ???? VN Detective- en Thrillergids'Haar

gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende manieren. Tegelijkertijd

personages blijven ook na zovele boeken boeien' – ???? Nieuwsblad‘Slaughter

nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend door een

schrijft zo behendig dat je special agent Will Trent met zweet in je handen

schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden van de

volgt in zijn poging te infiltreren in de terreurgroep.’ – ???? AD‘Met dit boek

onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal ze het ook doen?

is Karin Slaughter opnieuw haast beangstigend actueel’ – ???? NoordHollands

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

Dagblad‘Laatste Weduwe is dé must-read thriller van deze zomer: brandend

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

actueel, razend spannend en zoals altijd geweldig geschreven.’ – ????1⁄2 Het

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

Laatste Nieuws‘Karin Slaughter bewijst alweer waarom ze al jaren tot de

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

beste thrillerauteurs behoort.’ – Feeling‘De Queen of Crime heeft weer een

familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette

bloedstollende thriller geschreven met Will Trent in de hoofdrol’ –

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

Margriet'Karin Slaughter geeft haar personages zo veel inhoud en

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

ontwikkeling dat haar boeken, ook al loopt de serie al jaren, nog steeds blijven

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

boeien.' – Nederlands Dagblad'Vanaf de eerste bladzijden zit de spanning en

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

beklemming erin en is het boek niet meer weg te leggen.' – Wendy

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

Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig

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

autobiografisch boek In een bocht van een slingerende weg tussen bos en

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

olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten.

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

Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen

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

zomer voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan in

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

Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een

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

maand voordat ze naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was

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

met hem, symboliseerde zijn afwezigheid, en in de zomers daarna werd het

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

gemis steeds heviger. Op verschillende momenten in Alma’s leven liet de taal

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

haar in de steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen

Seattle Woman

te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de

Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31 Achter de oogverblindende façade

zomers in het huis waar ze haar rouw leerde verstoppen tussen de spleten en

van trucs en magie van het Cirque des Rêves woedt een hevige strijd tussen

waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de

de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd zijn

vallei. In dit zinderende en openhartige autobiografische boek reflecteert

ze door hun leermeesters Hector en Alexander getraind om deel te nemen

Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.

aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak

Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal

te worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze

onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en

marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun twee mentoren,

wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren

en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood. Tegen

om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk

een magistraal gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt Het

gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel

Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische

reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke

wereld. Geschreven in een fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus

benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze

een schitterend liefdesverhaal.

pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en

Leesmuseum 1856

wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met

De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De gelukkigste man

welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van

ter wereld deelt Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond

positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige
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identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op

het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen

stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele

worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de

diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar

bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de

cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de

FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden:

maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.

Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak,

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

wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er

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

dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat

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

haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen te dringen en

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

haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan

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

gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.

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

Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest van een

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

moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en

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

gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze

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

beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel

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

weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het

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

doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te

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

veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere

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

psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is

De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is

het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw

daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie

personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3

'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor

in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met

Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam,

krakende trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen

even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade

gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil,

Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-

Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar ook nog eens knettergek.

foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt

In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater van de

haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De man

commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De Heksenkeet, om

is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op

de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er

stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen

nog wel eens iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend

van de jetset. Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas

begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten

staan daarbij twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de fysieke

mislukken, mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen.

nabijheid van de ander...

Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En

Tongen van schaamte Günter Grass 1989 De Duitse auteur verhaalt over zijn

is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke

ervaringen, impressies en gedachten tijdens een reis door het oosten en

Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat

zuiden van India en Bangladesh.

jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve kinderboeken op

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

hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke

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

project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie

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

van het lezen ontdekken.

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

Het Winterhuis Judith Lennox 2011-08-12 Europa wordt verscheurd door de

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

Eerste Wereldoorlog en de wereld die Helen, Maia en Robin als kinderen

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

gekend hebben, is voorgoed voorbij. De drie hartsvriendinnen groeien samen

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

op het Engelse platteland op, vertellen elkaar geheimen in het winterhuis

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

aan de waterkant en zijn ervan overtuigd dat hun vriendschap tegen alles

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

bestand zal zijn en hunhele leven zal duren. Opgroeien betekent echter ook

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

uit elkaar groeien, maar ondanks al het verdriet en de vreugde die het leven

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

voor hen in petto heeft, blijft hun vriendschap intact.

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

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

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

van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een

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

pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

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

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

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

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

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

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

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

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

therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste

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

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

muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.

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

Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet
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heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

Test Prep 2014-03-31 ***Includes Practice Test Questions*** ILTS School Social
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System, without weeks and months of endless studying. Our comprehensive

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

ILTS School Social Worker (184) Exam Secrets study guide is written by our

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

exam experts, who painstakingly researched every topic and concept that you

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

need to know to ace your test. Our original research reveals specific

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

weaknesses that you can exploit to increase your exam score more than

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

you've ever imagined. ILTS School Social Worker (184) Exam Secrets

verliezen.

includes: The 5 Secret Keys to ILTS Test Success: Time is Your Greatest

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur

Enemy, Guessing is Not Guesswork, Practice Smarter, Not Harder, Prepare,

Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd

Don't Procrastinate, Test Yourself; Introduction to the ILTS Test Series

gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij

including: ILTS Assessment Explanation, Two Kinds of ILTS Assessments; A

verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te

comprehensive General Strategy review including: Make Predictions,

overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten

Answer the Question, Benchmark, Valid Information, Avoid Fact Traps, Milk

en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn

the Question, The Trap of Familiarity, Eliminate Answers, Tough Questions,

vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats

Brainstorm, Read Carefully, Face Value, Prefixes, Hedge Phrases, Switchback

daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

Words, New Information, Time Management, Contextual Clues, Don't Panic,

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford

Pace Yourself, Answer Selection, Check Your Work, Beware of Directly

Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn

Quoted Answers, Slang, Extreme Statements, Answer Choice Families; Along

gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door

with a complete, in-depth study guide for your specific ILTS test, and much

criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische

more...

miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen

halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om

zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen

op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de

tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor

geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier

en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije

om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm

voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,

kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de

James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed

scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP

thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie

van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich

Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen

De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring

met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de

van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring

voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,

van de hemel

ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met

Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce

regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen

2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft

en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je

fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een

vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

psychologische kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze denken,

Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het

hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend

beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is:

en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal

- de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en,

houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie

o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk

Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek

kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is

#6 van de bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die begint met de #1

niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze

bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de

zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna

buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze chemische stof.

hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog

Wanneer een patroon wordt ontdekt en het duidelijk wordt dat er een

te veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst

verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste troef in: Special

voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt

Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om terug te keren naar het

haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...

heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen

Ollie wil ook! Olivier Dunrea 2014-04-14 Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje

op haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen andere keuze

nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook laarsjes

heeft naarmate de lichamen zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder

hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin

worden. De zaak brengt Riley diep in de verontrustende wereld van

krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes

verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en psychotische

Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen

patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest van de moordenaar duikt,

op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel

realiseert ze zich dat ze op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar

dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je

van allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die er misschien

laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met

toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende,

verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje?

duistere psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een

Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn

meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat je tot

voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je

laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal

extra spelletjes en informatie.

binnenkort beschikbaar zijn.

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

Wij tegen jullie Fredrik Backman 2018-10-16 In het Zweedse stadje Björnstad

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

krijgen de bewoners in korte tijd veel te verduren. Veel spelers van het

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

ijshockeyteam, de trots van de stad, stappen over naar het team van hun

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

grootste concurrent, de naburige stad Hed. In Björnstad moet een vrijwel

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

volledig nieuw team geformeerd worden. Het duurt niet lang voordat de

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

nieuwe selectie in de startblokken staat, maar een hecht team maken van de
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spelers is een flinke uitdaging voor de nieuwe coach. In aanloop naar de

feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

belangrijkste wedstrijd van het seizoen groeit de rivaliteit tussen Björnstad en

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

Hed uit tot een heftige strijd die de gemeenschap verscheurt, en worden de

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

inwoners van beide steden gedwongen om te kiezen wat ze echt belangrijk

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

vinden. Wij tegen jullie is het indringende vervolg op Björnstad, waarin

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

Fredrik Backman laat zien hoe loyaliteit en vriendschap mensen door de

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

moeilijkste tijden heen kunnen slepen. De twee delen kunnen los van elkaar

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

worden gelezen.

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

Ilts School Social Worker 184 Exam Study System Ilts Exam Secrets Test Prep

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

2014-03-31

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

Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman

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

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

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

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

kust haar, en nu is alles anders...

Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift.

Interventie Terri Blackstock 2013-09-02 Je kind verslaafd aan drugs misschien

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

wel de grootste angst van iedere ouder. Wat kun je doen? Barbara Covington

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

ziet nog maar één mogelijkheid: haar dochter op laten nemen in een

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

afkickkliniek. Op weg naar de kliniek verdwijnt de achttienjarige Emily

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

spoorloos. Haar begeleider wordt dood aangetroffen op het vliegveld. Heeft de

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

verslaving Emily veranderd in een moordenaar? Barbara kan het niet

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

geloven en hoopt haar dochter te vinden voor detective Kent Harlan haar kan

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

arresteren. Haar laatste hoop is het begin van een nieuwe nachtmerrie.

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

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

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

vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke

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

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

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

welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer:

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

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

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

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

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

spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem

was en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
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