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Dat zint de Belgische regering in ballingschap in
Het complot van Laken Johan Op de Beeck

Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen

2019-09-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III wil

overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van

in het land blijven. De koning flirt met het nazisme.

Hooff moet Leopold III in Laken een geheime
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boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een

practical advice and invaluable prevention tips,

vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn

Don't Be a Victim shows you how to: Fend off

levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de

threats of assaults, car-jack and home invasion

hielen.

Defend yourself against online stalking, computer

Don't Be a Victim Nancy Grace 2020-09-22 Discover

hackers and financial fraudsters Stay safe in your

gripping true crime stories and the surprising tools

own home, at school and other public settings like

you need to keep you and your family safe -- from

parking garages, elevators and campsites Protect

iconic legal commentator, TV journalist, and New

yourself while shopping, driving and even on

York Times bestselling author Nancy Grace. Nancy

vacation With insights on so many potential threats,

Grace wasn't always the iconic legal commentator

you'll be empowered to protect yourself and your

we know today. One moment changed her entire

children at home and in the world at large by being

future forever: her fiancé Keith was murdered just

proactive! Nancy's crime-fighting expertise helps

before their wedding. Driven to deliver justice for

keep you, your family, and those you love out of

other crime victims, Nancy became a felony

harm's way.

prosecutor and for a decade, put the "bad guys"

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van

behind bars in inner-city Atlanta. Now, with a new

Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College.

and potentially life-saving book, Nancy puts her

Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een

crime-fighting expertise to work to empower you

aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze

stay safe in the face of daily dangers. Packed with

dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van
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een strakke planning en van haar eigen schema.

met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70

Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan

eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met

de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin

uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke

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

vetverbranding te activeren Elke dag met volle

bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een

teugen genieten van veel verse groenten, fruit en

vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa

het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot

de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is,

een lang, gezond en gelukkig leven. In haar

maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het

nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont

lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten.

bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de

Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan

unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane

en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en

dieet combineert met de kracht van gezonde vetten

Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun

voor meer energie, een vlottere vetverbranding en

liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie

een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

rondom het Thorbecke College van de hand van

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal

Lizzie van den Ham.

preptips) om je natuurlijke vetverbranding te

Home 2005

activeren en van de low carbkeuken een

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den

duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70

Kerchove 2021-03-16 Combineer de

mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15

gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet

minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij,
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grotendeels lactosevrij en een combinatie van

met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is

vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

vriendschap op het spel te zetten door haar zijn

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie

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

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland.

materiaal gebaseerd de populaire historische romans

En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.

van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling,

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

Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner.

boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw

In elk leven doet zich een beslissend moment voor

‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle

waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal

Woman

zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde

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

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

"De wereldwijde corona-pandemie is een

was een wonder dat hij zich staande wist te

geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide

houden, zo diep was hij getroffen door haar

handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats

boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager,

op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk –

die talrijke grote bedrijven door een zware crisis
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heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend,

Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie

maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De

Love's vermogen om magie over te brengen aan

zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op

haar lezers uit zich in krachtige en beeldende

losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is

zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte

een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen

romantische boek voor op het strand, met een

door te voeren, om stappen te zetten naar een

belangrijke nuance: het enthousiasme en de

betere wereld. Een wereld die beter functioneert.

prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel

Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,

aandacht aan de complexiteit van veranderende

ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met

liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is

VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen

een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die

mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten

op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun

we onze economische relance organiseren? Hoe

leesleven.” --Midwest Book Review (Diane

bereiken we een wezenlijke politieke

Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de

vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te

worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware

versterken? Hoe moeten we onze relatie met

identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met

Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een

haar personages en haar beschrijvingen van de

rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe

omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet

overwinnen we mentaal deze crisis?

overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset

fantastische begin van een serie die zeer
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vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies

ergste van alles: juist wanneer haar relatie met

Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor

Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een

altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in

geheim heeft. Een geheim dat alles zal veranderen.

de romantische serie De herberg in Sunset Harbor,

Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt

die begint met het eerste boek: VOOR NU EN

naar New York en haar ex-vriend probeert haar

ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht

terug te winnen, dus Emily moet een

van haar baan, appartement en ex-criend in New

levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te

York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de

houden in haar vaders oude huis in een klein

kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar

stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en

leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het

leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd

historische huis te renoveren en er ontstaat een

op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het

relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich

tweede boek in een geweldige nieuwe romantische

voor om de Herberg te openen naarmate Memorial

serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot

Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland.

diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor

Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft

het romantische genre opnieuw doen opbloeien.

hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar

Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.

inspanning dringende reparaties die ze niet kan

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3)

betalen. Haar gierige buurman is nog steeds

Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde

vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het

boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die
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begint met Eens weg (boek 1): een gratis download

haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken.

met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in

Rileys zoektocht brengt haar naar de

Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt

verontrustende wereld van prostituees, van

er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar als er

gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze

een patroon van verontrustende moorden wordt

leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling

ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er

sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een

een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en

gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er

deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke

een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een

aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen,

panische race tegen de klok om de diepten van de

want ze hebben hun meest briljante geest nodig om

geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat

deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige.

ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs

Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak

voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een

en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar

duistere psychologische thriller met bloedstollende

te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de

spanning, en is het derde deel in een meeslepende

trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de

nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –

moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich

waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4

genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare

in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2)

ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om

Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van New
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York worden vrouwen vermoord, hun lichamen

helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen

worden op mysterieuze wijze in kettingen

een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij

gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van

snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de

de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen –

tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar

wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één

kwetsbare geest die op instorten staat, zou het

agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special

allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te

Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over

laat. Eens gepakt is een duistere psychologische

haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen.

thriller met een spanning die je hartslag omhoog

Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een

jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende

voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar

nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –

stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest

die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft

van een seriemoordenaar binnen te dringen en haar

doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is

obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te

binnenkort beschikbaar.

lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet

Country Home 2003

als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys

Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt

zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest

2008-07-11 De Experimentele klinische psychologie

van een moordenaar, en leidt haar naar

draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele

weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en

stoornissen, waaronder angststoornissen.

gevangenissen in een poging om zijn psychose

Angststoornissen zijn de meest voorkomende
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psychiatrische stoornissen en staan na coronaire

Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op

hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van

het versterken van nieuw gedrag zoals in de

ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie

afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het

voor angststoornissen is effectief, maar nog verre

verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen

van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het

dan zal angst permanent kunnen worden

geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar.

teruggedrongen.

Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt

Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010

de terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt

Identiteit is een centraal onderwerp in debatten

aangenomen dat er een symmetrie is tussen het

over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie

ontstaan en terugdringen van angst. Kortom,

en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten,

behandelingen zouden regelrecht kunnen worden

etnische relaties en manieren om met culturele

afgeleid uit kennis over het ontstaan van

diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over

angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.

menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze

Gedragsverandering kent andere wetmatigheden

behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren.

dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar

Het gaat om de betekenis van

oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel

gedragswetenschappelijke benaderingen in het

onderzoek naar de onderliggende mechanismen

duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze

van gedragsverandering noodzakelijk is voor de

pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan

ontwikkeling van effectievere behandelingen.

de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen
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zichzelf en anderen in sociale categorieën en met

blijft houden. Vol met wendingen, dit boek houdt je

welke gevolgen? Wat zijn de psychologische

tot het einde van de laatste pagina wakker." -

achtergronden van positieve/negatieve relaties

Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens

tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige

weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is

identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe

boek # 1 in een nieuwe psychologische

reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting?

thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake Pierce,

Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele

wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer

diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de

dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als

verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek

de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als au

genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke

pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie

verhoudingen en posities in ogenschouw.

op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi

Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce

om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de

2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en

vergulde poorten een disfunctionele familie, een

mysterie! De auteur heeft fantastisch werk

verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en

geleverd door personages met een psychologische

geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen.

kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn

Als Cassandra een baantje als au pair aanneemt op

dat we hun gedachten kunnen voelen, hun angsten

het idyllische Franse platteland, is ze ervan

kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is

overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan

erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig

maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische
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chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar

overgang bij overlijden toegelicht Netherlands 1907

perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping

Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery

die Cassandra nodig heeft – tot ze duistere

– Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN EEN

geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet

HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY

zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad

– BOEK 2) is het tweede boek in een

ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra

aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van

maar al te bekend voorkomt. Het roept

Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en

herinneringen op aan haar eigen gewelddadige

pas gescheiden, heeft een drastische verandering in

verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is.

haar leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van

En als er een gruwelijke moord wordt gepleegd,

New York City de rug toegekeerd en is in de

dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een

schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire

meeslepend mysterie vol complexe personages,

neergestreken. De lente zit weer in de lucht. Met

gelaagde geheimen, dramatische wendingen en

het moordmysterie van vorige maand achter de

bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste

rug, een nieuwe beste vriend in de vorm van haar

boek in een serie psychologische thrillers die je tot

Engelse herdershond en een ontluikende relatie

diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA

met de banketbakker aan de overkant van de straat,

VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te

lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek valt. Lacey

bestellen!

is zo enthousiast over haar eerste grote veiling,

De wetgeving op het recht van successie en van

vooral wanneer er een waardevol, mysterieus
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voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt

dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn

allemaal zonder problemen te verlopen, totdat twee

tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

mysterieuze bieders van buiten de stad aankomen

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen

in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat

leiden, maar een oud-president wordt nooit meer

op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de

een gewone burger. En een oud-president heeft

misdaad oplossen en haar naam in ere herstellen?

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,

Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is

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

ook vooruit te bestellen!

president heeft opgedaan in om haar te redden.

De dochter van de President James Patterson

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

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

het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

inzicht over hoe het er achter de schermen van het

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

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

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige

Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27

first family die boven aan de hitlijst staat van een

Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de

internationale terroristische organisatie. Matthew

medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich

Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar

president van de Verenigde Staten. Nadat een

hij zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij
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iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij

ermee instemt om met hem uit te gaan — op een

een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent,

echte date.

hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade

Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy

hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te

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

spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk

vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de

had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity

permanente bibliotheek van elke lezer die een goed

houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer

geschreven mysterie, met een aantal onverwachte

Skye haar voor een date koppelt aan een vriend,

wendingen en een intelligent plot, kan waarderen.

kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van

Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende

jaloezie en weigert haar ronduit op date te laten

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

gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet

Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over

ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens

Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD

de tijd. En zijn komst zal hun relatie voor altijd

BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY

veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig

MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een

tegenover Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk

charmante nieuwe cozy mystery serie van Fiona

voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft verraden,

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

voelt hij zich nog slechter door de manier waarop

heeft een drastische stap genomen: ze heeft haar

hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om het

snelle leven in New York City achter zich gelaten

goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze

en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje
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Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is verrukt als

eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van

haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar

vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

verrast met een romantisch weekendje weg in een

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij

van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar

slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie

geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht

aanwijzingen te geven om de studenten te redden.

gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor

Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een

Lacey wanneer haar familie uit New York ineens

sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde

onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee

student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat

willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het

niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap,

nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een

Berg heeft geen andere keus dan te proberen om

moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is

het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de

misschien wel de enige die de moord kan oplossen.

klok is begonnen.

Boek #5 in de serie is binnenkort beschikbaar!

Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party!

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het

Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit

begin van het nieuwe academiejaar krijgt

te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen

hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.

is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de

Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal

champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te

buitenlandse studenten aan de Leuvense

belanden met de getuige van de bruidegom Hoe

universiteit drastisch moet verminderen. Om die

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

zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot zijn

de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden

kinderen? Dan begint ze haar collega Simon opeens

wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar

in een heel ander licht te zien en krijgt ze

hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA

gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet

vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten

beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de

om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar

liefde laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft vele

best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen

deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie

samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik

van Julia Burgers-Drost.

in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als

Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je

sneeuw voor de zon...

de liefde van je leven kunnen opgeven om het

Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost

kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger

2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia

was ik net als de andere Harkness ijshockeyspelers.

Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het

Ik maakte me alleen zorgen over de volgende

Huuske wonen, waar eerst Jacomien woonde. Zo

wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat

gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat

veranderde allemaal de dag dat ik verantwoordelijk

binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag

werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy

zijn. Wanneer ze Robbert, de vader van een van

verborgen te houden en me gedeisd te houden,

haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij

zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik

misschien de leegte kan opvullen. Maar voelt ze

Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of

kenmore-elite-front-load-dryer-manual

15/24

Downloaded from talerka.tv on October
4, 2022 by guest

een feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook zij

voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de

wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden

kans krijgt om op date te gaan met Katie Vickery,

aan het licht komt, zo ook de vreselijke waarheid:

twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds

ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit

de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les

stoppen met proberen.

kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor

Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één:

Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy

Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee:

en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij.

De jongen die je meeneemt is in ieder geval een

Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol

atleet en bij voorkeur een student van een hogere

heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA

klas. Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van

BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan

een studentenvereniging streng aan een aantal

dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond

regels te houden. Helaas heeft Katie het net

dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze

uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende

woont in New Hampshire met haar familie, negen

vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem

kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s

tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot

boeken worden in twaalf talen op vier continenten

werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van

gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over

een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor

‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte

altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er

feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’

zit dus niets anders op dan een blind date regelen

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

tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd

op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend

dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding

moment. Niet iedereen heeft het overleefd.

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

Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden

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

dokter, ingenieur, bankier of ondernemer.

sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de

Wanneer het water breekt is het verhaal van de

dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn

diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen

vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw

en voor de bevolking. Hoe komen migrant en

moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik

maatschappij tot een nieuwe vorm van

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

samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

Wanneer het water breekt Chris de Stoop

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die

2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een

de familie al jaren kent en met tientallen

visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun

reisgenoten sprak.

vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine

The EBay Price Guide Julia L. Wilkinson 2006

vissersboot de zee over om hier in een dorp achter

Provides lists of selling prices of items found on

een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen

eBay in such categories as antiques, boats, books,

bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu

cameras, coins, collectibles, dolls, DVDs, real estate,

met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de

stamps, tickets, and video games.
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Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het

veelbesproken autobiografische roman over haar

gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met

disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in

twee mooie dochters, een intelligente zoon en een

de omgeving van New York.

goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven

Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003

perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert.

De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04

Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met

Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly

een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de

Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over

greep op haar gezin en transformeert ze haar

Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden.

onberispelijke huis in een donkere gevangenis.

Tijdens een winderige week in oktober verrast de

Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een

25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de

inrichting en stevige medicatie moet het autisme

archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt

van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt

gebeurde met haar broertje Robin, die verdween

slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer

toen ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken,

na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin

maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist

bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over

hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te

Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder,

kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid

moeder is een indringende en intelligente thriller

nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet

over de duistere kant van moederliefde. Koren

beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar

Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een

ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is

kenmore-elite-front-load-dryer-manual

18/24

Downloaded from talerka.tv on October
4, 2022 by guest

in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is

positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks

een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren

en intimiteit, maar nog niet klaar bent voor een

woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet

relatie? En hoe kun je als oudere single op zoek

Emmie een aquarel van twee spelende kinderen.

gaan naar een nieuwe partner?

Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

broertje verdween...

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

Luyens 2016-04-16 Het eerste boek dat specifiek

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

ingaat op de vragen van singles die al een lange

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

relatie achter de rug hebben Zowat één op de drie

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen.

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

Zij zijn single, maar hun situatie is niet te

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van

vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn

zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders

naar een partner. De nieuwe single is het eerste

alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP

boek dat ingaat op hun specifieke vragen en

van plan is de vuile was over de familie buiten te

doorbreekt zo klassieke clichébeelden over

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te

alleenstaanden. Hoe kun je je leven als single

komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet
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kruisen met de charmante en onafhankelijke

bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik

Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans

besluit haar gedag te zeggen… en te zien wat er

van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,

gebeurt.

ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk

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

boek om met regenachtige dagen op de bank onder

Berg wordt geconfronteerd met een van de

een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

ook volgt, het draait telkens op niets uit.

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis

bent.’ Libelle

cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee

Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik

vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al

haar laten gaan? Op die vraag heb ik geen

dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan

antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden

bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn

als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King.

team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.

Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later kom

Intussen wordt in een containerpark in Leuven een

ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als

afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam

ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die

is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet

vurige blik in haar ogen en draagt een strak jurkje,

geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via

waardoor ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze

dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer

niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze

de reputatie had een onverbeterlijke
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vrouwenversierder te zijn. Berg wordt

staat vast: Carwash is een buitengewoon

geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken

meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot

uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait

meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een

telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er

zonovergoten verhaal dat je zult verslinden,

achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid

handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde

is zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil

zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je

geloven.

favoriete jeugdserie op tv keek.

Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch

Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu

op met je romans vol rare schijnproblemen trauma’s

Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze

en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is

geconfronteerd met harde keuzes die ze moet

er minder interessant dan je – burps –

maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de

binnenwereld hou toch op met ons met al die onzin

keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano Gomez

te vervelen Het zeventiende boek van Christophe

beter leren kennen en een punt zetten achter de

Vekeman is niets minder dan de eerste musical in

relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft

de geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash

Lily de moed om haar gevoelens te laten spreken

vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die in

en alles op het spel te zetten om Chris in haar leven

een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre

binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze dan

Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders

geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..?

dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding

'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de
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Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van

Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden

den Ham.

23 artsen beschuldigd van onmenselijke

Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis

experimenten op gevangenen in de

2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de auteurs

concentratiekampen. Naast het verzamelen van

van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar

bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar

Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het

sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst

artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een

wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt een

meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en

zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan

leeft een rustig leven met haar joodse familie in een

en besluit te blijven vechten zonder op te geven.

klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de

De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een

ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders

ontroerend bewijs van de kracht van een man die

om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het

vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd

Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de

van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat

ramp van de Tweede Wereldoorlog hen

een bescheiden maar onovertroffen getuige van de

overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar

Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de

Duitsland, waar de processen tegen de nazi-

gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag

misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de

De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26

Amerikaanse overheid werken: in de archieven

Kinderboeken over heksen: wat is daar nou niet

moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het

leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de
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grappige serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor

vertrouwen? Femke Dekker & Marieke Nelissen

lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de

Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als

heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een

geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden

spannend huis met krakende trappen en piepende

hebben al vele educatieve kinderboeken op hun

deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat

naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun

is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters

eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke

- Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen

humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie

heks maar ook nog eens knettergek. In De tovertest

van het lezen ontdekken.

krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater van

De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven

de commissie van heksen en tovenaars staat op de

worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun

stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens flink

woning door een inbreker neergeslagen: een

aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord

boekenverzamelaar met een zwaar boek, een

dat er nog wel eens iets misgaat met hun

kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide

toverkunsten... De volgende ochtend begint een

mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens

heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als

verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur

de opdrachten mislukken, mogen de heksen niet

Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen

langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het

een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische

Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te

figuur werd achtergelaten die niets met de

slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te

overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan
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overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn

emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van

team denkt daar anders over. En dan valt een derde

ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een

slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij

soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.

persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het

2006

Consumer Reports Volume Seventy-one
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