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Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben
Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik heb mijn
fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd de
voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten
van het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen
in Toscane en het wijnbedrijf van mijn familie zou
overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet
dat er van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf
van de Underground. Ik heb het mijn vader beloofd.
Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren.
Een man biedt me honderd miljoen dollar om zijn dochter
te kopen van de Underground. Maar nadat ik haar heb
gekocht en haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat
het allemaal gespeeld is. Ze werd expres gevangen
genomen om de wreedste man die ze ooit had gekend te
ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug
ga geven.
De sonnetten aan Orpheus Bert Karel Schreurs
2016-05-26 Literaire geannoteerde vertaling van
Rilkes meesterwerk Rainer Maria Rilke (1875-1926)
geldt als een van de grootste Duitstalige dichters. Na
lange omzwervingen trok hij zich terug in het Zwitserse
Ch teau de Muzot. In februari 1922 schreef hij daar in
amper 15 dagen Die Sonette an Orpheus. Zoals de
mythische zanger die in de onderwereld afdaalde om zijn
geliefde Eurydice terug te halen, overschrijdt Rilke in
deze cyclus voortdurend de grens tussen leven en
dood. Het is een ode aan het hele bestaan, dat zowel
het zinnelijke als het bovenzinnelijke omvat. De dichter
bezingt de aarde en hekelt het blinde geloof in de
technologische vooruitgang, dat hij verantwoordelijk
acht voor de teloorgang van onze humane leefwereld.
Daarmee ontpopt hij zich als ecologist avant la
lettre. Tegelijk toont hij zich een taalvirtuoos, die de
statische sonnetvorm op ongeziene wijze dynamiseert en
zijn taal onder hoogspanning zet. Rilkes virtuoze
rijmkunst evenaren is voor een vertaler geen
gemakkelijke taak. In de vertaling van Schreurs wordt
het rijm en metrum van het origineel zoveel mogelijk
behouden, maar niet tot elke prijs. Schreurs voegde ook
originele annotaties toe. Naast het taalverschil is er
immers ook een tijdsverschil van ongeveer negentig jaar
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dat de lezer scheidt van de origineleSonette. De
annotaties helpen deze afstand te overbruggen en reiken
de lezer sleutels aan bij het lezen van de gedichten.
Veertig Kees van Kooten 1982
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een
mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de
radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland
Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen
meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse
mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden,
temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl
het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele
detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij
wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van
zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen
om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de
hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia
Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op
zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat
Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet
zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is
erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle
terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit
probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Een hele lieve fuck you Sylvia Van Driessche
2021-06-16 Alexa, een journaliste die haar dagen
vult met het schrijven over lippenstiften en het drinken
van cava, wordt naar een filmfestival gestuurd. Wat
een routineklus moet worden, verandert wanneer ze
haar jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die intussen
een wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa
wegvlucht in alcohol, wordt ze geconfronteerd met
verontrustende verhalen over seksuele intimidatie in
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haar onmiddellijke omgeving. Tevergeefs probeert ze de
onderzoeksjournaliste in haar te onderdrukken. Alexa
wordt meegezogen in een gevaarlijke wereld, een die
haar dwingt haar verleden te confronteren en haar
toekomst op te offeren.
Redevoering over het hoogst belangrijke van de
beoefening der volkstaal, voor de regtsgeleerden
Johannes Matthias Schrant 1822
De duisternis tussen ons Molly B rjlind 2021-05-04
Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly
B rjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over
R nning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens
een winderige week in oktober verrast de 25-jarige
Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met
haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd
nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk.
Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar
vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil,
haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is
in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een
bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont.
Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel
van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet
ze dat het een portret is van Robin en haarzelf, uit de
zomer dat haar broertje verdween...
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01
Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele
politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C.
Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de
Marcus Ryker-serie. De minister van Buitenlandse Zaken
is onderweg voor de ondertekening van een
vredesverdrag tussen Isra l en de Saoedi’s. Maar als
speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware
nachtmerrie. Amerikaanse en Isra lische troepen
verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug te
halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok
is... Moet hij wachten tot hij gered wordt of proberen
te ontsnappen – en hoe?
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles
wat ooit voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer
dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de
wereld van morgen het diepe ongenoegen met de
bestaande orde, in de grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks
leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles
wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de
balans op, op zoek naar de polsslag van de
samenleving waarin de stroomversnelling van de
afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met
het oog op morgen.
Pamphlets on Biology 1917
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
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kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te
goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar
acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carri re
als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze
niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste
dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een
paar bekende, vurige ogen kijkt…
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen."
Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op
losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is
een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door
te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld.
Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den
Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken.
Hoe moeten we onze economische relance organiseren?
Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn
er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we
onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
De dochter van de President James Patterson
2021-06-07 Met details die alleen een president kan
weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht
over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis
aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het
Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale
terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige
militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger. En een oudpresident heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te redden.
Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het
Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen door ex-President
Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren,
geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24
Lucy is de laatste single op aarde! De zomer staat
voor de deur en al haar vrienden hebben plannen waarin
zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt
nadat ze de bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes
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heeft georganiseerd. Gelukkig is er champagne... n
Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart
kan luchten bij haar oude vriend Kasper, die een flitsend
leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij haar
uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door
te brengen. Er staat Lucy een zomer te wachten die ze
niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop verliefd
p en n the city that never sleeps. Maar of die liefde
nu wederzijds is?
Aquitani Eva Garc a S enz de Urturi 2021-06-22
De ontdekking van deze roman is toch wel het
personage van Eleonora, die moediger is dan menig man in
haar tijd.’ - El Correo over Aquitani , land van
water 1137. De hertog van Aquitani – de meest
welvarende regio van Frankrijk – wordt dood
aangetroffen in Compostella. Het lijkt op een complot
en zijn dochter Eleonora zint op wraak. Daarom
trouwt zij met de zoon van degene die volgens haar de
moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI, koning van
Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de bruiloft van
zijn zoon onder gelijke verdachte omstandigheden.
Eleonora en Lodewijk VII zullen samen moeten uitvinden
wie hem, als onervaren koning, op de troon wil hebben.
Tientallen jaren voor de dood van de hertog van
Aquitani wordt een onbekende jongen door zijn vijf
moeders achtergelaten in een bos. Misschien is hij een
monster, of misschien een heilige... maar de kleine jongen
overleeft en zal uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa worden.
Deze roman overspant een eeuw vol wraak, bedrog en
strijd, en beschrijft op overweldigende wijze het
mysterie rond de drie personen die het begin vormen van
wat later Europa zal worden genoemd. ‘Als het
schrijven van een roman is als het bouwen van een kerk,
dan heeft Garcia een kathedraal gebouwd. Een
fantastisch, perfect gecomponeerd middeleeuws
kunstwerk. Het is de roman waarvan ik zou willen dat
ik hem had geschreven.’ – Juan Eslava Gal n
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van
Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College.
Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een
aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat
met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een
strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair
is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de
school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij
is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt
hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en
flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die
eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar
hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan
haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens
zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten...
Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit
dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie
rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie
van den Ham.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16 Combineer de
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gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de
kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige
gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super
Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te
activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel
verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig
leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde
vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding
en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips)
om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de
low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te
maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan
15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en
Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar.
Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij
hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal
Conrad haar vergeven, zoals hij altijd al heeft
gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren
elkaar op een nieuwe manier kennen, en net wanneer alles
heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om
Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met
Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg
geweest? Trinity weigert met haar vader te praten, en
ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te
brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem
nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope
bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van gedachten
veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn
terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft
opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te
vertellen hoe erg hij haar heeft gekwetst, en nu kan ze
alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat hij
heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat
vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon
voor een vriendschap?
Wanneer het water breekt Chris de Stoop
2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een
visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun
vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een
hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een
succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar
eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen
reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een
kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen
heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren.
Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer.
Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe
breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de
bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een
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nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd,
op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop,
die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
De Ierse O'Hurleys Nora Roberts 2020-09-15 De Ierse
O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te
sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank
en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun
volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar
ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan
zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om
daarmee een eigen leven op te bouwen. (1) VALSE
SCHIJN Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby
zich sinds de dood van haar echtgenoot, een beroemde
autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar
twee zoontjes en het fokken van paarden. Dit leven, dat
ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt
onverwacht bedreigd door de komst van Dylan
Crosby, een journalist die een boek over haar man
schrijft. Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij
zijn research horen, voor Abby leiden ze naar een
pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet
blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het
enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt.
Minstens zo onrustbarend is de wervelwind aan emoties
die hij in haar losmaakt... (2) DANSENDE STER Haar
naam mag dan in neonletters worden geschreven,
Maddy geeft niets om roem. Voor haar telt alleen dat
ze kan dansen en telkens weer die fijne energie kan voelen
als ze het podium op gaat. Al wordt ze de laatste tijd
wel nogal afgeleid door Reed Valentine, de knappe
ondernemer die haar nieuwe voorstelling financiert.
Reed is overrompeld door de aantrekkingskracht die
Maddy op hem uitoefent. Zij is immers een dromer, en hij is
lang geleden gestopt met dromen. Zijn leven draait nu
om rijkdom en macht. Dus maakt hij zichzelf wijs dat het
in hun beider belang is om afstand te houden. Maar
Maddy zou geen echte O'Hurley zijn als ze deze
fascinerende man zonder slag of stoot liet gaan! (3)
VERRASSENDE ROL Chantel is een echte
Hollywoodster: getalenteerd, adembenemend mooi en
buiten het bereik van gewone stervelingen. Door haar
roem heeft ze geleerd met al te enthousiaste fans om te
gaan, maar als een vurige ‘bewonderaar’ de grens
overschrijdt door haar te bedreigen, realiseert ze zich
dat ze bescherming nodig heeft. Tot haar frustratie
komt die bescherming in de persoon van de stuurse,
geharde priv detective Quinn Doran... Aanvankelijk
verfoeit Quinn zijn nieuwe positie als oppas van een
verwende actrice. Al snel beseft hij echter dat hij de
kordate en scherpzinnige Chantel absoluut niet moet
onderschatten. Wanneer de bedreigingen erger worden,
beseft hij bovendien ook iets anders: als hij wil dat ze in
leven blijft, zal hij dichtbij moeten blijven. Heel dichtbij...
(4) GELUK ALS TOEGIFT Gillian Fitzpatrick is niet
direct onder de indruk wanneer ze Trace O'Hurley
eindelijk vindt. Hij is nogal aangeschoten en uitermate
bot. En d ze man zou haar broer uit de handen van
terroristen kunnen redden? Helaas is hij haar laatste
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hoop, dus zet ze haar afkeer opzij en doet haar best hem
over te halen. Vanaf het moment dat hij zwicht, vangt
ze echter steeds vaker een glimp op van de intrigerende
man achter de rauwe fa ade... Eigenlijk wil Trace
helemaal niet samenwerken, met niemand. Hij wil whisky.
Hij wil vergeten. Zijn werk als spion heeft hem al zijn
illusies ontnomen. Maar aan de zijde van de onbevangen
Gillian begint hij opeens te verlangen naar de
liefdevolle familie die hij ooit achterliet. En naar een
toekomst met een zekere vasthoudende roodharige...
Eerste compleet nieuwe en uitgebreide editie!
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring)
Morgan Rice 2015-02-17 In EEN GIFT VAN WAPENS
(Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen
tussen de titanische krachten van goed en kwaad,
terwijl Andronicus en Rafi al hun duistere krachten
gebruiken in een poging om Thors identiteit te
vernietigen en de controle over zijn ziel te krijgen.
Bevangen door hun magie moet Thor het zwaarste
gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om
zichzelf uit de greep van zijn vader te bevrijden. Maar
het is misschien al te laat. Gwendolyn, vergezeld door
Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de
Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem
uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze ziet hem als
haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te
redden, maar de Onderwereld is groot en verraderlijk,
en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden.
Reece leidt de Krijgsmacht op een vrijwel onmogelijke
missie om te doen wat nog nooit eerder is gedaan:
afdalen in de dieptes van het Ravijn om het verloren
Zwaard terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een
wereld vol monsters en exotische rassen, is elk van
hen vastberaden om het Zwaard te houden voor hun
eigen doelen. Romulus, gewapend met zijn magische
mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de Ring te
betreden en het Schild te vernietigen; Kendrick, Erec,
Bronson en Godfrey moeten vechten tegen het verraad;
Tirus en Luanda leren wat het betekent om hun volk te
verraden en Andronicus te dienen; Mycoples worstelt
om te ontsnappen; en in een schokkende plotwending,
wordt Alistairs geheim eindelijk onthult. Zal Thor
zichzelf terugvinden? Zal Gwendolyn Argon vinden?
Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan
slagen? Zullen Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey
overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de
Ring volledig verwoest worden? EEN GIFT VAN
WAPENS is een episch verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges
en politieke machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is
een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een
wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle
leeftijden zal aanspreken.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01
Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in
Moose Springs, Alaska! De carri re van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan
4/8
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het gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te maken,
achter de camera dit keer, wil ze een documentaire
opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs,
Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de
bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze
docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig
is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet
beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij
iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew
veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt
makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan
ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te
belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst.
Vallen voor River maakt zijn werk er niet makkelijker
op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog
kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in
gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen om
de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan
te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans
van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze
heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen
om een onverwacht hilarisch personage: een
smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’
Publishers Weekly
Het verlies van Belgi Johan Op de Beeck 2015-10-01
1830: koning Willem I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van Belgi worden, maar
de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in
Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
Belgi nog niet op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert
minutieus en meeslepend het ontstaan van Belgi . Dit
rijkelijk ge llustreerde boek is een must have voor
iedereen die ge nteresseerd is in onze vaderlandse
geschiedenis en politiek.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen
de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt
JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen.
Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver
uit om op het landgoed te komen logeren. Margot
werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon
Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn
vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle
contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan
is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt
Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het
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boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion
‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank
onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut
een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende
verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige
Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek
Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem
tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een
toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn
familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig
– een studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al
die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al
jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te
vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat
het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale
gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar
n manier over
om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal
Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in
de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
n
enkel seizoen de absolute top bereiken.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen
kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820.
Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in
negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een
beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit
meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder dat hij zich
staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door
haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede
vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware
gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton
serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
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kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia
Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Inventaris van het groot archief der gemeente 's
Hertogenbosch R.A. van Zuijlen (Jr.) 1860
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van
den Ham 2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen met een
verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht
dat Scott tegen haar zou liegen, maar nu haar moeder
een detective opdracht heeft gegeven in het verleden
van haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar
niet de hele waarheid heeft verteld. Als haar vader
dan ook nog in een telefoongesprek duidelijk maakt Sam
helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste
druppel voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en
woede loopt ze van huis weg om vanuit Houston
terug naar het veilige Nederland te vliegen. Daar
ontmoet ze bij toeval advocaat Alex Davis. Hoewel
haar verstand iets anders zegt, schreeuwt Sams hart
heel duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan Alex haar
daar misschien bij helpen..? Soms is er licht aan het eind
van de tunnel.
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring)
Morgan Rice 2016-07-26 “DE TOVENAARSRING
heeft alle ingredi nten voor direct succes: intriges,
samenzweringen, mysteries, dappere ridders en
opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle
leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente
bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest
of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de
finale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING, die
met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In
DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en
laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van
Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te redden. Hij
komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had
gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger
van duisternis voor zich heeft,
n waar zijn macht
niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig
voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft
– een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven –
moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen
voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op
het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan
de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en
ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk
geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt haar
naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon –
waar ze het grootste geheim te weten komt. E n die het
lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de
Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de
invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste
leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij
Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een
laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen
broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder
ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is.
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Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in de
Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende
wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet
uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair
bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts.
Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn en de
bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen
tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk
een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn
wil. Volusia is omsingeld door alle krachten van de
Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin op de
proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht
heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te
heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven,
beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op te offeren.
Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal
n
laatste epische veldslag – de grootste veldslag van
allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd
beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en
karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een
episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en
minnaars, van ridders en draken, van intriges en
politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken
harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een
verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van
tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld
brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle
leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de
langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden!
“Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling
intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest
of Heroes)
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op
zomaar een dag uit het leven van Herman Brusselmans
heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die
naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud,
bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan.
Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve
vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken.
Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van
een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In
een horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar
een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar
huis gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote
begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te
gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de bel heeft
gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken
als hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal
uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang
voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman
Brusselmans een toproman geschreven. Herman
Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan
veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als
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verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over
Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt
stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende caf gesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen
hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij
zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je
aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad
Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een
Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een
sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van
inhoud en vorm. Als u dit decennium
n Brusselmans
leest, laat het dan De perfecte koppijn zijn. marc
cloostermans, standaard der letteren Over Toos:
Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de
cartooneske, absurdistische randpersonages worden
vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een
vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor
de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel
verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen
zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een
gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de
indrukwekkende Agneta Lejong rd in haar leven.
Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt
Mathilda mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet
niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta
haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa
verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de
chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten
nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar
geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse
antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van
de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als
een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen
Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
Compendium der Kerkelyke Wetten van Vriesland 1771
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik
heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,
simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil
delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer
een late avond plots een onverwachte wending neemt,
dringt het tot me door dat de waarheid aan het licht
moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat
maakt het een miljoen keer erger.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce
2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd
door personages met een psychologische kant te
ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en
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hun succes toejuichen. De plot is erg intelligent en
zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol
met wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de
laatste pagina wakker." - Boeken en filmrecensies,
Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU
PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe
psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller
EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000
vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige
Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair
aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een
landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar
te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten
een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk,
getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet
kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als au
pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze
ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan
maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte familie
als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra
nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die
bewijzen dat de dingen niet zo glamoureus zijn als ze
lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend
voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen
gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de
vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken.
Een meeslepend mysterie vol complexe personages,
gelaagde geheimen, dramatische wendingen en
bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek
in een serie psychologische thrillers die je tot diep in de
nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is
nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
Graybar Hotel Curtis Dawkins 2017-10-04 Dawkins
duikt in de eigenaardigheden, verveling en wanhoop van
langgestraften. Tegen de verwachtingen in komt echter
geen beeld van tomeloze bruutheid en geweld naar
voren, maar eerder een genuanceerde exploratie van
mannen die hun best doen hun geest actief te houden in
bijna onmogelijke omstandigheden. Dawkins' verhalen zijn
grappig en triest, en staan vol wonderlijke details,
zoals het ruilsysteem dat is gebaseerd op tatoeages
die zijn gezet met kalligrafeerinkt, zelfgemaakte
speelkaarten en sigaretten, een enkele paardenbloem die
van de luchtplaats naar binnen is gesmokkeld, snoep
bereid van poedermelk, water, suiker en hete saus,
verhit in de magnetron en daarna gerold tot glazige
balletjes. Hij zet genuanceerde personages neer voor
wie je, met al hun duidelijke tekortkomingen, sympathie
voelt en die meteen tot leven komen. Graybar Hotel is
een krachtige verzameling verhalen die een stem geeft
aan misschien wel de meest veronachtzaamde leden van
onze samenleving.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin
van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur
Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme
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afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de
Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om
die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van
vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte
hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil
vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven
om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de
eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of
geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen
om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de
klok is begonnen.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake
Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de
bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg
(boek 1): een gratis download met meer dan 100
vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht
aan besteed. Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar
als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te
boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de
FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante
geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar
laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven
bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over
de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de
moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te
ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar
nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys
zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld
van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling
sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener
ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen
de klok om de diepten van de geest van de moordenaar
te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar
een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens
begeerd is een duistere psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
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meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft
lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14
‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat
over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen
opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert
over alles te kunnen praten, tot het moment dat een
onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is
eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het
dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt
eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet
blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder
meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross
heeft met ‘Alleen hij’(The One Man)een bloedstollende
en aangrijpende thriller geschreven waarin de gruwelen
van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die van
Auschwitz in het bijzonder centraal staan. 1944.
Terwijl in Europa de Tweede Wereldoorlog
voortduurt, werken de Amerikanen uit alle macht aan
het Manhattanproject. De code die ontbreekt is
ontwikkeld door de Poolse natuurkundige Alfred
Mendl, die uit het getto van Warschau op transport
naar Auschwitz is gezet. De jonge Pool Nathan Blum is
Europa ontvlucht en werkt als vertaler voor de
Amerikanen. Hij spreekt vloeiend Duits en Pools, hij is
vindingrijk en nu hij alles en iedereen is verloren in de
oorlog, is hij vooral vastbesloten zijn leven een
zinvolle nieuwe wending te geven. Wanneer de
Amerikanen hem vragen het welhaast onmogelijke te
doen, aarzelt hij niet. Hij zal terugkeren naar Europa en
infiltreren in Auschwitz in een poging Alfred Mendl te
bevrijden. Andrew Gross schreef eerder negen thrillers
onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens vijf
thrillers samen met James Patterson. ‘Gross heeft de
beschrijvingen van het kampleven opgetekend naar de
verhalen van zijn schoonvader die in Auschwitz
vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie zijn, zijn de
setting en veel van de personages gebaseerd op
historische feiten. Voeg daaraan toe het
inlevingsvermogen, de actie en de spanning en ‘Alleen hij’
is zowel een ontroerende als aangrijpende thriller.’
Booklist
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