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Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een

Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het

onbekend virus de kop op: corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De

zich aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar

Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België

benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk werken. Een

worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren

bejaarde, die deerlijk toegetakeld op een bankje wordt aangetroffen,

ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

beweert dat hij is gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.

wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een lange

Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

rij. Een afrekening, een homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

een huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit

is en wat niet. Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden

rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het hoofd over. Tijdens

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

het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze

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

nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg

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

Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018 voor zijn

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

meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het een

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

'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het

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

tweede skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.

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

De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur

zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij

onderzoekt de verdwijning van een hopeloos verstrikte kunstcriticus en

heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader

vader. Geheimen, schijngestalten en andere zwarigheden vormen

verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

obstakels op een pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van het

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

mysterie. De lezer is ook getuige van de laatste zeven levensdagen van

daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke

de vermiste. Een verrassende ontknoping werpt nieuw licht op de

Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de

wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een droogkomisch

stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een

detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste orde.

heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje

X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al bijna

met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ *****

donker als een opblaasboot de haven van Råå uit vaart, met aan boord

Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt bepaald door

How I built this Guy Raz 2020-12-08 Inspirerende businessinzichten door

de dobbelstenen: er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog niet.

de verhalen van ondernemers uit de populaire podcast How I Builkt This

De politie van Helsingborg is weken bezig geweest met meerdere,

van Guy Raz Geweldige ideeën komen vaak voort uit een simpele vonk.

complexe moordzaken. De slachtoffers zijn gemarteld, gewurgd en

Twee jonge ondernemers, die onhandige, te grote bagage beu zijn,

verbrand. En elke moord is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk

besluiten een betere koffer te bouwen (Away). Een voormalige

opgelost denken te hebben, wordt er opnieuw een lichaam ontdekt. Fabian

boeddhistische monnik besluit dat de beste manier om zijn lessen over

Risk en zijn team beseffen dat alles wat ze dachten te weten niet waar is.

mindfulness- te verspreiden door een app is (Headspace). Een student
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aan een business school ontwerpt een website om online kleding op maat

ongelukken, zelfmoord, kortom: aan de wrede werkelijkheid die jonge

te kopen (Stitch Fix). Bekroond journalist en radiopresentator Guy Raz

Zwarte mannen in het Zuiden van de Verenigde Staten al te vaak ten dele

heeft meer dan 200 zeer succesvolle ondernemers geïnterviewd om

valt. Telkens weer vroeg Ward zich af: waarom? Om haar verlies te

verbazingwekkende waargebeurde verhalen als deze te ontdekken. In

verwerken begon ze erover te schrijven. Dit hielp haar een verschrikkelijke

How I built this deelt hij tips voor de reis van iedere ondernemer: van het

waarheid onder ogen te zien: haar jeugdvrienden en broer waren domweg

formuleren van je idee, het zoeken van investeerders en het werven van

ten prooi gevallen aan hun afkomst. Nog voordat de term ‘institutioneel

werknemers, tot de strijd met concurrenten en uiteindelijk jezelf een echt

racisme’ gangbaar was, wees Ward de geschiedenis, armoede,

salaris betalen. Dit is een must read voor iedereen die er ooit van

kansloosheid en gebroken familieverbanden aan die inherent zijn aan het

gedroomd heeft om een eigen bedrijf te starten of zich afvroeg hoe

leven van de Zwarte bevolking in Amerika. ‘De mannen die we oogstten’

baanbrekende ondernemers hun dromen werkelijkheid maakten.

is door ‘New York Magazine’ uitgeroepen tot een van de beste boeken

Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in

van de 21e eeuw, en door ‘The New York Times’ tot een van de vijftig

een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John

beste memoirs.

Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla

vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de

Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge

leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een

Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder

verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,

dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door

moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak

de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het

ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een

schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de

onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje,

planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar

blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…

volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en

Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is een weerwolvenfeest op

Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen.

school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en

Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken

Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is

van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet

vol dansende vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En

van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de

volgens meester Frankula gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar

Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar

dan gaat het mis. Alle maskers moeten af... Bekroond door de

heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De vrouwen

Nederlandse Kinderjury

van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste,

het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De

machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik

schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië

me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn

voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het

interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar

ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen

mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering

huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie

te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt,

betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische

af. De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’

huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de

te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over evenveel

kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een

zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat

belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als

iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding.

Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello,

Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel

een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro,

mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde

gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties.

zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een

Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na

hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.

haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische

De mannen die we oogstten Jesmyn Ward 2021-05-19 In ‘De mannen die

Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise,

we oogstten’ schetst de gelauwerde Afro-Amerikaanse schrijfster Jesmyn

die al jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in

Ward vijf liefdevolle portretten van de dierbare mannen die zij binnen vier

Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van

jaar kwijtraakte. Ze gingen ten onder aan drugsverslaving, geweld,

anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen,
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aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is

De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt

aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te

gechanteerd... Een gevangene die dorst naar wraak... LUCA Ik zal

vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven

ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal het de mensen die me hier hebben

gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino

laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn

heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)

gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist; het internet is mijn

afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en

speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig; een

geniet!

zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires,

Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20

Victoria Quinn, Aurora Rose Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den

“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent

Ham, Penelope Sky, Claire Contreras, Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL

en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk

Beck, Kyra Mind, Kelly Collins, Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ

goed gelukt om een reeks volledige en aangename personages te

Shen, Jennifer Sucevic, Tijan, Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena

creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie:

Hunting, Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose, Nora Roberts, Debra Eliza

Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de

Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston, Vanessa Vale,

succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis

Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery Rose,

te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een

EL Todd, Liz Hartevelt.

biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om

Dex Mijke Pelgrim 2017-10-16 Mijke Pelgrim Dex : over school en andere

miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de

ellende Over school en andere ellende Als je naar de middelbare school

terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een

gaat, is het tijd om nieuwe vrienden te maken. Maar daar heeft Dex

elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar,

helemaal geen zin in. Gelukkig zit Brian, Dex’ beste vriend van de

heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog

basisschool, ook bij hem in de klas. Ze zitten alle lessen naast elkaar en

nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien.

in de pauzes delen ze tosti’s en energydrink. Als je al een beste vriend

Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal

hebt, is dat mooi genoeg, toch? Dex vindt van wel. Alles gaat helemaal

aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt

prima, totdat een paar jongens uit de klas zich in de pauzes met Dex en

getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste

Brian beginnen te bemoeien. Dex gaat over vriendschap. Over wat er

adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben.

gebeurt als je naar de middelbare school gaat en oude en nieuwe

Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk

vrienden mengen. Dex wil dat alles blijft zoals het is. Maar in de loop van

voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen,

de tijd moet hij die houding bijstellen. Hij leert zich open te stellen voor

dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de

nieuwe dingen en ervaart wat er gebeurt als je de handen ineenslaat en je

terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon

best doet. 'De personages zijn van vlees en bloed, met licht uitvergrote

voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des

karaktertrekken en gedragingen die het verhaal vaart en humor geven. (...)

oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in

Dex is een welkome aanvulling op de boeken over het schoolleven, zoals

beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt

Mees Kees, en over de brugklas in het bijzonder. In de categorie

op het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen en

"veelbelovend debuut".' Jaap Friso, www.jaapleest.nl Dex is genomineerd

bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks,

voor de Hotze de Roosprijs 2018!

een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek

Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het

#3 in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!

ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’

voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.

van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die

Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil

onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles

ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs,

te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het

Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks

dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en

hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er

probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk

ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet

en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny

beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet

Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand

het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij

verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt

getuige’.

makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de
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cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is

godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft

mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet

om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl

makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan

Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om

weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton

zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één

alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om

laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst

River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van

voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw

Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance

en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van

verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch

vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders en draken,

personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers

van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten,

Weekly

van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en

De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice

heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een

2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct

wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden

succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en

aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in

opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het

de serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en

houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de

stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)

permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie

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

Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN

met zijn besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich

STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE

eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het

TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek

wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van

#1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste

dat hij een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat

uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om

Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de

Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit

zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden

had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van duisternis

... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar

voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij

wanneer Skye haar voor een date koppelt aan een vriend, kan ze het

hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig

aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en weigert haar ronduit op

heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een

date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet ophouden.

laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot

Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal hun

van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan

relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover

de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de

Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend

sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De

heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij

onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van

Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij

Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van

achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te gaan — op een

haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk

echte date.

wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het

Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice

grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om

2014-10-11 In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de

haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden.

Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn vrienden van de Krijgsmacht op

De Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen,

een epische tocht naar de uitgestrekte wildernis van het Rijk om het

terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn

eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden. Thor

leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een

vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen,

verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet

het tegen onverwachte monsters opnemen en zij aan zij strijden in

uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en

onvoorstelbare gevechten. Ze bezoeken exotische landen en ontmoeten

vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor

wezens en mensen die hun verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar

Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen

aan alle kanten op de loer ligt. Ze zullen al hun vaardigheden nodig

tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing

hebben als ze willen overleven terwijl ze het spoor van de dieven volgen,

moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld

dieper en dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het hart van

door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als

de Onderwereld, één van de zeven koninkrijken van de hel, waar de
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ondoden regeren en de velden zijn bezaaid met botten. Thor moet al zijn

STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen

krachten oproepen, en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In

vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij

de Ring moet Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof naar de

moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat droommannen nu

Westelijke vesting van Silesia leiden, een duizend jaar oude stad op de

eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar

rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen hebben er voor gezorgd dat

voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze

de stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar ze hebben het nog

eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in

nooit moeten opnemen tegen een leider als Andronicus, met zijn leger van

Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft

een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te zijn.

twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de

Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen,

derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden

Kendrick en Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de

heeft hij een paar blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat

oorlog. Ondertussen glijdt Gareth steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid

hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel

en moet hij op zijn hoede blijven voor degenen die hem uit de weg

weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden.

trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair

In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen

en de stad Savaria te redden van de wilden die de Ring binnen zijn

duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden

gedrongen. En Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten

moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals

besluiten of hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de man te

verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich

worden die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun levens en de

te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers.

situatie niet erger lijkt te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee

Dat uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een

schokkende plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor

risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de

het Rijk overleven? Zal het Zwaard van het Lot gevonden worden? EEN

man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft

GELOFTE VAN GLORIE is een episch verhaal van vrienden en geliefden,

last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de

rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties,

ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven

van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en

opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet bij

verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en

te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan

tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we

overtuigd dat er een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn

nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek is

leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat hij

75.000 woorden.

nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de

Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien.

wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze serie

Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS

zijn laaiend enthousiast over de setting, de personages en de prachtige

EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU Onder de

verhalen. Een must-read voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie

kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's.

- 3 verhalen uit de serie met gratis extra verhaal! (1) EEN NIEUWE

De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de

HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar

dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de

maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun

aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu

zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te

ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te

beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode,

kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los

inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt

verkrijgbaar.

hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet

Flirten met mijn ex Natasha Madison 2019-10-15 John Ik had het

meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in

helemaal gemaakt. Op de universiteit speelde ik het spel van mijn leven,

haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren

woonde ik samen met mijn twee beste vrienden en had ik de liefde van

heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is

mijn leven aan mijn zijde. Ik had het allemaal. En toen had ik niets meer.

opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn

Ze dumpte me. Zomaar. Dani Ik heb de man van mijn dromen gedumpt

overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te

omdat mijn huisgenootje zei dat dit juist de tijd was om vrij en ongebonden

komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa

te zijn. Als je studeert, dan moet je geen serieuze relatie willen. Je

een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als

studententijd is om helemaal los te gaan en los te laten. Alleen is dat niet

het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE

zo geweldig en voel ik me vreselijk ellendig. Met niets meer te verliezen
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neem ik het advies van mijn huisgenoten aan en ga flirten met mijn ex.

zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan –

Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields,

ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen

deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn

overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante)

slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J.

Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te

Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel

krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te

van de veelbesproken Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over

leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg

inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge,

aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden.

Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig

Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft

in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van

Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn

hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij

wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder

om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven,

andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook

zonder enig besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je

romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000

een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen

lezers haar verslavende dirty office romance De baas.

houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te

Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe

observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt voor een

roman van Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een upper class

onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller: duister, met

milieu waar het wemelt van de grote en kleine dramas en

geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste

familiegeheimen, en waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op

pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ –

gespannen voet staan. In een Vlaamse verkaveling, boven op een berg,

Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk,

woont de familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke

griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere,

kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren

harde thrillers, die de grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van

nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan,

Antwerpen

maakt carrière in een door schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf.

De danseres en het mes Geert van Istendael 2020-09-15 Brussel, een jaar

Dochter Sarah, overbeschermd en benieuwd naar het echte leven, zoekt

na de aanslagen van 2016. Een prestigieus festival met experimenteel

haar eigen weg met de middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten

ballet. Een moord, tientallen verdachten, honderden sporen en geen enkel

prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud

alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn legio. Is er opnieuw een

patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante, scherpzinnige familieroman,

terrorist op pad? Was het verterende afgunst tussen kunstenaars? Of iets

vol intrigerende karakters die met veel psychologisch inzicht en

wat niemand kan vermoeden? De kettingrokende, altijd knorrige

mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese

commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali Demir, proberen

mens de maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de

samen met hun brigadiers, twee jonge, slagvaardige meiden, een pad te

Coster verweeft met haar sublieme, spitsvondige pen het tragische en het

vinden door een labyrint van veronderstellingen en mogelijkheden. Zullen

komische in een roman die zowel een literaire Desperate Housewives is

zij erin slagen het kluwen te ontwarren?

als een Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan Franzen. Een

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

magistrale kroniek van een manke familie en van deze tijd. Saskia de

het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te

Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan debatten

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

op televisie, maar bovenal de auteur van een nu al schitterend en in zijn

ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de

soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste roman Held werd genomineerd

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

voor de bng Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako

van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy.

Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij stond op de longlist van

Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart,

de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste

maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en

en aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse

duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar

Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia De Coster. Wij

best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog

en ik is een roman die me nog lang zal blijven achtervolgen. IJzersterk en

steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al

onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De Coster

snel als sneeuw voor de zon...

de illusies van social climbers, in een roman die aantoont dat elk

Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de

ongelukkig gezin nog altijd ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy

populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter

Wieringa
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De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

Santa Montefiore ‘Adembenemend. Een intens ontroerend verhaal over

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

liefde, verlies en vergeving.’ Dinah Jefferies Als de achttienjarige Alice

inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

Copeman in 1917 een jonge soldaat ontmoet die op verlof is van het front,

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is

worden ze halsoverkop verliefd. Ze raakt zwanger, maar als het bericht

de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale

komt dat haar geliefde is omgekomen, zet haar stiefmoeder Alice onder

terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

grote druk om haar dochtertje direct na de geboorte af te staan. Na de

de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar

bevalling blijft Alice gebroken achter, rouwend om haar kind en haar

noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,

geliefde. Edith en Philip Burns zijn ongewenst kinderloos en adopteren de

verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst

baby, die ze Irene noemen. Irene groeit op met het gevoel dat er iets

het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president

ontbreekt in haar leven, dat ze anders is dan andere kinderen. Maar

wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft

niemand vertelt haar de waarheid, en uiteindelijk verhuist ze naar Londen,

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en

de grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht naar het ware verhaal van

alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden.

haar af komst voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel verhaal over een

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

liefde in tijden van oorlog.’ The Telegraph ‘Dit gevoelige verhaal, dat twee

rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door

generaties omspant, laat zien hoe het verlies moeder en kind jarenlang

ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor

beïnvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa

Hollywood.' Vrij Nederland

Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het

‘Ik heb echt van dit boek genoten. Hore benadert moeilijke onderwerpen

waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd

op een slimme, lichte toon en met een zonnige positiviteit.’ Daily Mail

geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een

de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met

zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige

haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,

langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen

hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het

werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water

nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen

breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij

scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs

tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren

hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die

kent en met tientallen reisgenoten sprak.

al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel

Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos,

heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op

miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de

zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het

mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende

oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer

serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed

duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één

heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze

manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar

hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt,

Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets

is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt,

moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal

komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist

is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.

hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan die

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

ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer

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

herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.

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

Voor altijd mijn dochter Rachel Hore 2020-10-07 Een universeel en recent

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

weer actueel taboe uit het verleden: alleenstaande moeders die

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

gedwongen werden hun kind af te staan ‘Aangrijpend en fascinerend.’

bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
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omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze

bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al

hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer

talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar

probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode

ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor

te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer

of haar voor altijd verliezen.

ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf

Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van

loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de

binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met

liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren

behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem

adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn

de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van

puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en

Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of

heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug

behandeling na een vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is

in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds meer

voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid

vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot

wil veroveren!

zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze

Stop met pleasen Andrea Mathews 2019-04-16 Als je steeds voor anderen

geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt

zorgt en het altijd goed wilt doen, hoe kom je dan nog aan jezelf toe? Stop

uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren.

met pleasen helpt je met helende inzichten, zodat je leven weer van jou

Ze doet dit op basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring

wordt. Stop met pleasen van Andrea Mathews is het antwoord in

met zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen; praktische

boekvorm op een probleem waar ontzettend veel mensen mee worstelen:

oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar

zij zetten altijd anderen op de eerste plek in plaats van zichzelf. Daarbij

ook een naslagwerk om te koesteren.

zijn ze ook nog eens super perfectionistisch en nooit tevreden over

De dreiging Remie Burke 1997-01-01

zichzelf. Een vermoeiende manier van leven, die voor velen van ons

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

helaas maar moeilijk te veranderen is. Want rationeel weet je het allemaal

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin

wel, maar de praktijk is weerbarstig... Dit nuchtere boek helpt je met

eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de

helende inzichten, tips en technieken, zodat je leven weer van jou wordt.

Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te

Je mag jezelf vanaf nu schaamteloos en zonder schuldgevoel op nummer

zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte

1 zetten!

met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te

dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt

haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat

met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg

Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond.

heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te

Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in

zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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