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Questions Answers Iete Elan Ac In as you such as.
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De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een

ingrediënten voor direct succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol

geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

met gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat

voor de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding

van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

A Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede

TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD

ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven

heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om

van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een

Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al

oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die

snel dat hij een leger van duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij

hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

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

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton.

geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de

Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren

Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele politieke

binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt

thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de Marcus Ryker-serie.

haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén

De minister van Buitenlandse Zaken is onderweg voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en

die het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de

de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er

invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij

een ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug

Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen broeders van

te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered wordt of proberen te

Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor

ontsnappen – en hoe?

zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets

Investeren in de tweede helft van je leven Michaël van Droogenbroeck 2021-09-15 'We vonden dat er iets

meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en vechten

ontbrak. Een boek dat helder en eerlijk uitlegt waarin je je geld kunt investeren. Dat niet focust op één concrete

hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze

manier, maar het hele pakket in ogenschouw neemt. En dat niet zomaar gouden tips belooft, maar ook de

onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen

mogelijke risico's bespreekt. Want enkel dan kun je goede investeringskeuzes maken, volgens je eigen

om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze

verwachtingen en mogelijkheden.' - Ewald Pironet en Michaël Van Droogenbroeck Vanaf de tweede helft van je

moet zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om mannen te

leven kun je vaak iets meer opzijzetten. Maar een spaarrekening rendeert niet, zegt men. Klopt dat? Hoe vind je

vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd

dan je weg in alle spaar- en beleggingsopties? Hoe weet je wat er bij je past en hoe begin je eraan? Hoeveel heb je

gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de

nodig voor je oude dag, en hoe zorg je dat er ook wat overblijft voor je kinderen en kleinkinderen? Breed

grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-

overzicht van alle spaar- en investeringsmogelijkheden, onder meer spaarrekeningen en verzekeringen, aandelen

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

en obligaties, vastgoed, bitcoin, goud en kunst. Met getuigenissen van bekende Vlamingen, van Meyrem Almaci

rivalen en minnaars, van ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken

en Luc Appermont over Paul De Grauwe en Kamagurka tot Jacques Vermeire, Fons Verplaetse en Ben Weyts.

harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij.

Met aandacht voor zeepbellen, praatjesmakers en fraudeurs. Met coronatest: welke invloed heeft de zwaarste

Het is een fantasie die ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden

recessie sinds de jaren 1930 op elke investeringsvorm?

aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie
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…. Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)

Cassell's English-Dutch, Dutch-English Dictionary Franciscus Petrus Hubertus Prick van Wely 1973 Kramers'

Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden

English-Dutch and Dutch-English dictionary.

en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas

altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook

Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense

niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan

universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde

haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les

origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt

Het Grijze schrift Josep Pla 1993 Dagboekpassages met o.a. reisimpressies en literaire portretten van de Catalaanse

iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo

schrijver (1897-1981) geschreven tussen 1918-1920.

geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen

Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie

om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.

en een baan die haar geen voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente

De Locutione et eius instrumentis liber Hieronymus Fabricius Aquapendente 1603

ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan

The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z,

verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op Washington Island aan de slag met een grote

Supplement and bibliography 1971 Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary

klus, een welkome afwisseling van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen,

published in 1933.

maar ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan

Ze noemden hem God Christian De Coninck 2019-05-28 In Brussel woedt er een hevige brand in een hotel. Een

ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...

gast komt om het leven. De andere is levensgevaarlijk gewond. Blijkt dat de brand werd aangestoken. Goris en

Wreed spel Angela Marsons 2021-06-22 ‘Deze thriller is goed voor een doorwaakte nacht en heeft een detective

Pauwels onderzoeken de zaak. Ondertussen blijkt dat er al minstens vijf vrouwen spoorloos zijn verdwenen. Is het

naar je hart. Graag meer Kim Stone!’ Libelle Voor de fans van M.J. Arlidge, Robert Bryndza en Val McDermid ‘Je

toeval of is er een pervert aan het werk? De tijd dringt...

voelt zijn huid weer tegen de jouwe, maar deze keer is het op jouw voorwaarden. Je ziet bloed vloeien en je weet

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord

dat hij geen macht meer over je heeft. Je neemt de controle terug, je lot weer in eigen handen, je licht! Het mes

op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en

stoot met gemak in zijn buik en doorkruist vlees, spieren en pulserende organen. ‘Geef het me, smeerlap. Geef

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.

hem me nou gewoon maar terug.’' Niet lang nadat hij zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, wordt een

Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven

veroordeelde verkrachter vermoord en verminkt aangetroffen. Het blijft niet bij één lijk. Als er meer slachtoffers

doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het

worden gevonden die op dezelfde gruwelijke wijze zijn omgebracht, vermoedt detective Kim Stone dat er een

dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande

kwaadaardig genie bezig is. Het lijkt een pervers experiment waarbij slachtoffers van misdrijven worden

wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de

aangemoedigd om de rollen om te draaien. Kim zal diep moeten graven om de waarheid boven tafel te krijgen,

avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

met het risico dat de genadeloze dader zijn aandacht verlegt naar Kim zelf. In de pers ‘Een ontroerend,

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

bloedstollend en meeslepend verhaal. Stille schreeuw is een must voor iedere thrillerliefhebber.’ NBD Biblion.

vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De

‘Stille schreeuw introduceert detective Kim Stone met een ijzingwekkende eerste zaak.’ Hebban.nl 'Net als bij

pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische

Bryndza en Arlidge verlang je direct naar het volgende deel. Ik voeg Marsons zeker toe aan mijn favorietenlijst!’

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton

Thrillersandmore.com ‘Eindelijk kunnen we hier ook genieten van Angela Marsons.’ De Telegraaf, VROUW

boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman

Glossy

Luitenant-kolonel de Maumort Roger Martin du Gard 2016-03-02 In 1940, terwijl zijn geliefde kasteel bezet wordt

Recueil de pieces officielles 1807

door de nazi’s, begint de zeventigjarige Bertrand de Maumort, aristocraat, soldaat en intellectueel, aan zijn

In spiegelbeeld Emma Darcy 2014-07-01 Onderweg naar Zwitserland, waar Kristy hoopt nog enkele familieleden

memoires. Hij beschrijft zijn vroege jeugd, zijn erotische ervaringen op een katholieke kostschool, zijn verblijf in

te vinden, brengt ze een nachtje door in Parijs. In het hotel wordt ze tot haar verbazing doorgestuurd naar de

Parijs bij oom Éric, een eminent geleerde op wiens zondagse ontvangsten hij beroemdheden als Renan, Taine,

mooiste suite - met een tussendeur naar de aangrenzende kamer. Daarachter, ontdekt ze, staat een woeste, zeer

Toergenjev, Daudet en Pasteur ontmoette, zijn relatie met de prachtige creool Doudou, zijn mislukte huwelijk met

aantrekkelijke Fransman die haar beschuldigend toeroept dat ze hem in de steek heeft gelaten!

een charmant maar zeer conventioneel burgermeisje, zijn diensttijd in Marokko en zijn deelname aan de Eerste

X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al bijna donker als een opblaasboot de haven van Råå

Wereldoorlog. Terwijl Maumort over zijn leven vertelt, verraadt hij onbewust zijn vooroordelen, illusies en

uit vaart, met aan boord een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt bepaald door de

morele tekortkomingen.

dobbelstenen: er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog niet. De politie van Helsingborg is weken bezig

Bijdragen tot de geographie van Borneo's westerafdeeling J. J. K. Enthoven 1903

geweest met meerdere, complexe moordzaken. De slachtoffers zijn gemarteld, gewurgd en verbrand. En elke

De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind –

moord is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk opgelost denken te hebben, wordt er opnieuw een lichaam

voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige

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

week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten
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wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken,

met een minimum aan ingrediënten en werk. Zo bewijst ze eens te meer dat gezonde voeding haalbaar is voor

maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar

iedereen. De gerechten worden gepresenteerd op mooi gedekte tafels en op een warme, sfeervolle manier in

leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder

beeld gebracht.

reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde

Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars Kepler en Jussi

buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet

Adler-Olsen. Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar een klein politiebureau in het saaie

Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en

provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er een advocaat vermoord

haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...

wordt in het stadspark en híj het onderzoek moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt journaliste Charlotte

Een Droom Van Stervelingen (Boek #15 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-05-18 “DE TOVENAARSRING

Junckersen een anonieme tip: de terroristische aanslag die een paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht

bevat alle ingrediënten voor direct succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende

voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich erover uit te laten uit angst dat hun levens

relaties vol met gebroken harten, misleiding en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden.

in gevaar komen. Rechercheur Signe Kristiansen, Junckers voormalige partner, is wel bereid om de zaak verder

Aanbevolen voor de vaste bibliotheek van alle fantasie lezers.” - Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

te onderzoeken, maar heeft haar handen vol aan enkele privézaken. Als er echter een onthoofd lichaam wordt

(regarding A Quest of Heroes) “[Een] onderhoudend epische fantasie” - Kirkus Reviews (regarding A Quest of

aangetroffen en er een verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in het onderzoek. Het was al

Heroes) “Het begin van iets opmerkelijks” - San Francisco Book Review (regarding A Quest of Heroes) In EEN

warm in Kopenhagen, maar de zomer wordt nog broeieriger… 'Een Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet

DROOM VAN STERVERLINGEN, worstelen Thorgrin en zijn broeders om uit de greep van de piraten vrij te

zijn.' VN Detective en Thrillergids **** 'De plots van Faber en Pedersen mogen er zijn. Het duo weet

komen en hun zoektocht naar Guwayne op zee voort te zetten. Met onverwachte ontmoetingen van vrienden en

verhaallijnen behendig te vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken over het gereedschap en de energie te

vijanden, magie en wapens, draken en mannen, zal het de loop van hun lot veranderen. Zullen ze uiteindelijk

beschikken voor een fijne reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om een thrillerdebuut dat

Guwayne vinden? Darius en zijn vrienden overleven de uitroeing van hun mensen – maar alleen om erachter te

wereldwijd in de vijf sterren-categorie is gevallen te evenaren. En toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar

komen dat ze gevangenen zijn, in de Keizerlijke Arena gegooid. Aan elkaar vast geketend, geconfronteerd met

van de Krimimessen publiekprijs 2021

onvoorstelbare tegenstanders, is hun enige hoop op overleven om tegen elkaar te vechten, als broeders.

Verhaal zoekt liefde Lisa Wingate 2016-07-01 Lisa Wingate verrast met ‘Verhaal zoekt liefde’, een roman die

Gwendolyn ontwaakt uit haar sluimering om erachter te komen dat zij en de anderen hun tocht door de Grote

begint in het kantoor van een uitgeverij en eindigt in het ruige landschap van North Carolina.Als redacteur Jen

Woestenij hebben overleefd – en nog schokkender, dat ze in een land die hun wildste fantasieën overtreft, terecht

Gibbs een mysterieus manuscript in handen krijgt, is ze al snel gegrepen door het historische verhaal. Maar de

zijn gekomen. Terwijl ze een nieuwe koninklijk hof binnen gebracht worden, zullen de geheimen die

roman is niet compleet. Jen zet alles op alles om de schrijver te vinden, zelfs als dat betekent dat ze terug moet

Gwendolyn over haar voorouders en haar eigen mensen leert haar lot voor altijd veranderen. Erec en Alistair, nog

naar waar ze opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een beladen plek waarvan ze hoopte dat ze die voorgoed

steeds op zee gevangen, worstelen om uit de greep van de Keizerlijke vloot te komen, in een brutale en

achter zich had gelaten. “‘Verhaal zoekt liefde’ voert je mee door de tijd op een magische en prachtige reis.” – Julie

gewaagde nachtelijke ontsnapping. Wanneer de kansen op zijn slechtst lijken, ontvangen ze een onverwachte

Cantrell, auteur van ‘Het lied van de bomen’. Lisa Wingate schreef eerder ‘Bloeimaand’, ‘De zomerkeuken’ en

verrassing die ze een tweede kans op overwinning kan geven – en een andere kans om hun aanval op het hart

‘Veilig bij jou’, die als bookazine is uitgegeven onder de titel ‘Zomer in Moses Lake’.

van het Keizerrijk voort te zetten. Godfrey en zijn bemanning, wederom gevangen, klaar om geëxecuteerd te

Teuthonista of: Duytschlender Gert van der Schueren 1804

worden, hebben nog een laatste kans om te ontsnappen. Na verraden te zijn, willen ze dit keer meer dan alleen

Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single op aarde! De zomer staat voor de deur

maar ontsnappen – ze willen wraak. Volusia is aan alle kanten omsingeld terwijl ze ernaar streeft om de

en al haar vrienden hebben plannen waarin zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt nadat ze de

Keizerlijke hoofdstad in te nemen en te behouden – en ze moet een nog grotere macht aanroepen dan ze ooit heeft

bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én Facebook,

gedaan, als ze zichzelf als Godin wilt bewijzen en de Opperste Heerser van het Keizerrijk wilt worden. Alweer

waardoor ze midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude vriend Kasper, die een flitsend leven leidt in

hangt het lot van het Keizerrijk aan een dunne draad. “Met zijn geavanceerde gebouwen en karakters, is EEN

New York. En het mooiste is dat hij haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door te brengen. Er

DROOM VAN STERVELINGEN een episch verhaal over vrienden en geliefden, over rivalen en minnaars, over

staat Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop verliefd óp en ín the city

ridders en draken, over intriges en politieke intriges, over ouder worden, over gebroken harten, over misleiding,

that never sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?

ambitie en verraad. Het is een verhaal over eer en moed, over noodlot en lot, over tovenarij. Het is een fantasie dat

Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag op zijn

ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten en die voor alle leeftijden en geslachten aantrekkelijk is.

leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt

Een levendige fantasie.... Dit is alleen maar het begin van wat een episch jong volwassen serie beloofd” - Midwest

vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en

Book Review (regarding A Quest of Heroes) “Snel en makkelijk om te lezen... je moet lezen voor wat er weer

wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite

gaat gebeuren en je wil het niet wegleggen” - FantasyOnline.net (regarding A Quest of Heroes) “Vol met actie...

een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel

Het schrijfwerk van Rice is degelijk en de stelling intrigerend” - Publishers Weekly (regarding A Quest of

lucht krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de

Heroes)

hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…

Nog eenvoudiger met vier ingrediënten Pascale Naessens 2018-09-14 Pascale Naessens is de leading lady als het

Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose

gaat over eenvoudige en gezonde voeding. In haar nieuwste boek focust ze meer dan ooit op heerlijke recepten

Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
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Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over het

moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van

pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben

de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees,

van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier

van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop

(letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een en

zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt

ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden.

Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar

Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een

wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met

makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en

een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is

iedereen in gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om

binnenkort beschikbaar.

River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen

Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat

deze heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een

gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar

smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly

vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier

Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar werd Tom De Smet 2017-09-28 Claudy Pierret had verschillende

kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om Roland mee uit te vragen.

moorden op zijn naam. Toch kon het Belgische gerecht hem niets maken. Ten einde raad werd undercoveragent

Zal Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar

Alpha 022 op de zaak gezet. Zijn taak: bevriend raken met Pierret en bewijzen tegen hem verzamelen. Een jaar

vader te praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze

lang werkte Alpha 022 op de zaak. Uiteindelijk slaagde hij erin Pierret, alias 'het Monster van het Waasland',

beweert dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch nog

veroordeeld te krijgen. In Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar werd vertelt Alpha 022 over deze

van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn

bijzondere undercoveropdracht. Maar ook over de infiltratie in een internationale drugsbende, de ontmaskering

heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar heeft gekwetst, en nu

van een roofmoordenaar, de ontmanteling van een terreurcel. Hij schuwt de minder fraaie kanten van het

kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat

undercoverbestaan niet: de gevaren, de verlokkingen, de verslavingen. Dit boek geeft een unieke inkijk in het

vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?

leven van een Belgische undercoveragent.

De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netflix-editie met officieel seriebeeld ‘Het antwoord op

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van

Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust en

het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.

Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen

Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit

genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond

het roddelblad ernaast. Anthony heeft niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige

en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den

obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense

Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van

balzaal heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een

gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21

verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe beschermt ze haar

gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding te

eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de Familie Bridgerton serie ‘Bridgerton is

activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten

uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw

combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

Een hele lieve fuck you Sylvia Van Driessche 2021-06-16 Alexa, een journaliste die haar dagen vult met het

De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie aan de

schrijven over lippenstiften en het drinken van cava, wordt naar een filmfestival gestuurd. Wat een routineklus

hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.

moet worden, verandert wanneer ze haar jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die intussen een

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de

wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa wegvlucht in alcohol, wordt ze geconfronteerd met

bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100

verontrustende verhalen over seksuele intimidatie in haar onmiddellijke omgeving. Tevergeefs probeert ze de

vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan

onderzoeksjournaliste in haar te onderdrukken. Alexa wordt meegezogen in een gevaarlijke wereld, een die haar

besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel

dwingt haar verleden te confronteren en haar toekomst op te offeren.

dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van

Volmaakt gelukkig Susan Mallery 2016-08-16 Na het overlijden van haar beste vriendin, Chrystal, verwacht Pia

de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te

O'Brian dat zij de zorg voor diens kat op zich zal moeten nemen. Een grote verantwoordelijkheid voor iemand die

lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes

haar kamerplanten nog niet eens in leven kan houden. Als vervolgens blijkt dat Chrystal niet de kat, maar de

van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en

vervulling van haar kinderwens aan Pia heeft nagelaten, is die totaal in shock. Hoe is het mogelijk dat Chrystal

beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare

háár heeft aangewezen? En hoe moet ze dit aanpakken? Gelukkig kan Pia rekenen op de hulp van de knappe
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Raoul Moreno, die haar een praktisch aanbod doet waar ze wel op in móét gaan. Immers, als aanstaande moeder

me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij

heeft ze toch geen tijd meer voor romantiek... Deze titel is eerder verschenen in Intiem

wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering te

Echte venten spelen met vuur Piet Huysentruyt 2011-05-06 ?Lekker kokkerellen boven een zelf gestookt vuur:

beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.

met het krieken van de lente willen we graag weer naar buiten om vrienden en familie te vergasten op een

Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over evenveel

ongedwongen feestmaal. Dit boek serveert recepten voor de barbecuefanaten en voor de groentjes in het vak.

zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de

Lekkere recepten, van erg gemakkelijk tot net dat tikje moeilijker. Drie ervaren specialisten van de barbecue

situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn

onthullen hun geheimen.

interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect

Voorgoed betoverd Barbara Cartland 2021-01-20 Als de bewoners van het plattelandsdorpje Steeple een

– en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.

bewusteloze jonge vrouw vinden weten ze zeker dat ze met een heks te maken hebben. Naast haar ligt immers

De kustmoorden J.D. Barker 2021-03-30 Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door thrillerlegende James

een dode haan, en ze zit van top tot teen onder het bloed. Juist als ze van plan zijn te testen of haar lichaam zinkt,

Patterson en bestsellerauteur J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en Megan

redt de knappe, rijke markies van Aldridge het meisje van een wisse dood. Wie is die mysterieuze Idylla, die zich

Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel, na alles wat hun ouders hun hebben aangedaan. Als Michael thuiskomt

niets meer van haar leven kan herinneren? Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter

en het lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct de politie. Maar als die even later op de

wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan het merendeel (644

stoep staat, hebben ze bewijs dat Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar niets van

boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een

herinneren? Het mag duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl Michael wordt

miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken.

afgevoerd naar het politiebureau, zet Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het dodental oploopt en

Behalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze

de moorden steeds meer herinneringen aan hun kindertijd oproepen, begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed kent

zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor

ze haar broer echt? Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat het seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen

haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die

de klok en spanning tot het eind.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver, een van de beste die

een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft

ik tot nu toe gelezen heb.’ Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer

Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.

spannende boeken is Barker een nieuwe ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’ Janna Navis,

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten mooiste

Boekhandel Dominicanen, Maastricht

vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op
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