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De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty
Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt
hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.
JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de
scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is
de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is
de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk
boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te
lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je
vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Doodsvlucht Bear Grylls 2015-06-04 Een moeder en kind worden wreed ontvoerd
vanaf een besneeuwde bergrug. Een loyale soldaat wordt gemarteld en vermoord in de
afgelegen Schotse Hooglanden. Een mysterieus oorlogsvliegtuig met een dramatisch
geheim wordt ontdekt in de jungle van de Amazone. Deze gebeurtenissen ontketenen
een krankzinnige race om een complot te stoppen dat zijn oorsprong vindt in de
donkerste dagen van nazi-Duitsland. Slechts één man is geschikt voor deze taak: Will
Jaeger. Bear Grylls is wereldwijd bekend als avonturier, survival- en outdoorexpert.
Grylls presenteerde survivalshows op Discovery Channel en schreef meerdere
survivalboeken. Doodsvlucht is het eerste deel in de Will Jaeger-trilogie en is Grylls
ficiedebuut, gebaseerd op zijn eigen avonturen en het geheime oorlogsverleden van
zijn grootvader.
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later

is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden
blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,
maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand
op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan
voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York
en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Rauwkost Bart Debbaut 2021-05-26 Tv-kok en kijkcijferkanon Wout Dumoulin wordt na
een lange opnamedag plotseling ontvoerd. Wanneer kort nadien zijn lijk opduikt, wijzen
alle signalen in de richting van een collega-kok. Maar als ook hij even later vermoord
wordt teruggevonden, beseffen de speurders dat er meer aan de hand is: een
seriemoordenaar met een verdorven zin voor symboliek en ritueel blijkt het op bekende
chefs gemunt te hebben.
Naar bed, naar bed M.J. Arlidge 2017-06-08 ‘Je nagels krijgen heel wat te verduren
terwijl je hoofdstuk na hoofdstuk verslindt.’ Hebban.nl Helen Grace heeft al genoeg
persoonlijke tragedies meegemaakt, maar als het lijk van een bekende in een
nachtclub wordt gevonden, komt het moordonderzoek opeens wel heel dicht bij haar
eigen leven. Helen zwijgt in alle talen over haar connectie met het slachtoffer en werkt
als een bezetene om de dader te vinden. Als er een tweede slachtoffer valt, wringt
Helen zich in zo veel bochten dat alles op scherp komt te staan en ze een onmogelijke
keuze moet maken. Vertelt ze over haar privéleven of besluit ze te liegen om de
aandacht van zichzelf af te houden? ‘Arlidge voert de lezer met vaardige hand en
gevoel voor psychologie door de stevige plot naar een ontknoping die een inkijkje geeft
in het inktzwarte verleden van de intrigerende Helen Grace.’ Vrij Nederland over Iene
miene mutte M.J. Arlidge schrijft al vijftien jaar voor verschillende Britse crimeseries.
Iene Miene Mutte was zijn debuut als thrillerauteur en werd lovend onthaald door pers
en publiek. Dit is het vierde boek met de intrigerende inspecteur Helen Grace in de
hoofdrol.
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14 In De rat van Amsterdam vertelt
de 42-jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse gevangeniscel over zijn leven. Met
vervalste Joodse identiteitspapieren wil het gezin Katz in 1990 de hoofdstad van de
Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft uiteindelijk hangen in
Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet om hun in Riga begraven dochter Liza
nauwelijks te boven komt en steeds verder wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz
ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk te integreren. Vader Katz begint een
instituut voor Duitse taal- en letterkunde, terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor
de Nationale Armenloterij gaat werken, een filantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie
voor Phaedra, een borderline-achtig meisje en dochter van de puissant rijke loterijbaas,
voert Ruben Katz uiteindelijk naar het moderne Rusland, waar hij lid wordt van het
‘Siberisch Front’, een schimmige organisatie van Europeanen die Moskou verkiezen

boven Brussel.
Het levende universum Duane Elgin 2010-07-20 Het universum is levend en wij zijn
met alles verbonden De wetenschap ziet van oudsher het universum als een inerte
massa en een lege ruimte. Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie
en fysica samen en laat zien dat het universum niet dood is maar levend. Hij
onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste spirituele
tradities in de wereld en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos
en de evolutionaire weg van de mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te
komen is het belangrijk om samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te
exploiteren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en
met het levende universum te leven.
Van slag Meghan Quinn 2021-01-26 Carson Stone is een van de veelbelovendste
spelers van het Brentwood University-honkbalteam. Tot hij tijdens een training door een
jongerejaars onderuit wordt gehaald en daardoor zijn achillespees scheurt. Wanneer hij
hersteld is van de blessure lijkt hij zijn mojo kwijt te zijn. Wat hij ook probeert, zijn
slaggemiddelde blijft mijlenver achter bij wat het was. Milly Potters hele leven staat in
het teken van honkbal. Het is haar favoriete sport en ze weet er alles van. Ze is erg
verlegen en teruggetrokken, maar het is haar droom om te coachen. Door haar scherpe
oog ziet ze bij het bestuderen van de wedstrijdbeelden meteen waar het bij Carson
misgaat, en ze biedt aan hem te helpen. Tijdens de trainingssessies die volgen merkt
ze dat ze Carson eigenlijk wel erg leuk vindt, maar zal de populaire, knappe speler haar
ooit zien staan?
Zwart Diamant Victoria Quinn 2018-05-08 Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben
geboren in de duisternis, en dat is precies waar ik thuishoor. Rome is lief, teder en
vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik echt ben. En die zwarte
diamant aan haar vinger schuiven.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe
ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren.
Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar
te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven
over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Wonden van eer Anthony Riches 2013-12-14 Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is
snelle, pakkende fictie om de hele nacht door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius
Aquila is nog maar net aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij
is namelijk door de machtswellustige keizer Commodus veroordeeld tot een oneervolle
dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur
regiment bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op
gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden
van de Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te
leiden in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het verhaal
van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de klassieke oudheid.
`Steekt overal met kop en schouders bovenuit... Levendige personages voeren hun
strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame combinatie van precieze details en

rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan de
universiteit van Manchester.
Tot snel! Beth O'Leary 2020-11-10 Twintiger Leena en haar oma Eileen, 79, wisselen
van huis, maar ontdekken dat wat je écht zoekt, soms al onder handbereik ligt...
Opnieuw een heerlijke feelgoodroman van de auteur van ‘Veel liefs’. Leena voelt zich
te jong om al zo vastgeroest te zitten. Eileen voelt zich te oud om opnieuw te beginnen.
Het perfecte moment om de boel eens flink op te schudden... Leena is begin twintig,
heeft een uitdagende baan, een vriend die haar steunt, een leuk leven in Londen –
maar schijn bedriegt. Als ze op kantoor volledig instort, schrijft haar baas haar twee
maanden rust voor. Op zoek naar afleiding van haar eigen problemen besluit ze bij
haar oma Eileen te gaan logeren. Eileen heeft ondertussen zo haar eigen problemen.
Ze is 79 jaar, net gescheiden, en bang dat ze te oud is om nog opnieuw te kunnen
beginnen. Ze besluit op zoek te gaan naar een nieuwe liefde – maar in het dorp waar
ze woont is het aanbod erg klein. Tot Leena met de oplossing komt: in Londen zijn er
mannen genoeg, en Leena’s flat staat leeg... Leena en Eileen wisselen van huis, maar
al snel merkt Leena dat het platteland niet alleen maar rust en regelmaat kent, en
Eileen ontdekt dat liefde soms een onverwachte vorm aanneemt... De heerlijke
feelgoodroman Tot snel! is het tweede boek van Beth O’Leary, die eerder Veel liefs
schreef.
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het
Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden
een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van
een strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig.
Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel
te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong
voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar
ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op
het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde
verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de
hand van Lizzie van den Ham.
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil
koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte
geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in
Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass
in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have
voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je
kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn
eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een

blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze
de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis
Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de
feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk
geval niet door haar... toch?
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van
USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen
deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het skiresort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna
Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet
dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren
dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van
beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Onbesuisde hartstocht Sherryl Woods 2021-05-19 Sara is woest als ze hoort dat haar
vader zijn ranch aan Jake Dawson wil verkopen. Zonder erbij na te denken daagt ze
deze rodeowaaghals uit: als zij langer op een ongetemd paard kan blijven zitten dan hij,
is het bedrijf van haar. En als ze verliest... nou, dan zal ze met hem trouwen. Maar zo
ver komt het vast niet. Jake weet dat Sara Wilde geen schijn kans van kans maakt op
het winnen van hun weddenschap. Eigenlijk zou hij er dus niet in mee moeten gaan,
maar hij heeft bewondering voor haar vastberadenheid. Bovendien is de strijd met haar
het leukste wat hij in tijden heeft gedaan. Nóg een reden waarom hij absoluut moet
winnen! Dit verhaal is eerder verschenen.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt
voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp
nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het
begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse
vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt
een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat

sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit
Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde
van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer
de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten
door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie:
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans
van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet
de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Verrassing voor de Griekse tycoon Lynne Graham 2021-06-08 In het huwelijkscontract
stond niets over een baby… Een zakelijk huwelijk is niet waar Tansy van droomde,
maar het komt haar wel goed uit. Als ze met de machtige Griekse magnaat Jude
Alexandris trouwt, kan ze de zorg voor haar babyzusje op zich nemen. Daarbij is het
geen straf om bij Jude te zijn, want hij is knap en hij zet haar in vuur en vlam. Nu maar
hopen dat hij van kinderen houdt… Jude ziet zich genoodzaakt om voor zijn dertigste
een vrouw te vinden. Dat lijkt te lukken, want Tansy is een uitstekende kandidaat. Ze is
beeldschoon, lief en ze lijkt niet in zijn geld geïnteresseerd te zijn, maar in hém.
Bovendien springen de vonken tussen hen over. Maar… heeft ze nou een baby
meegenomen op hun huwelijksreis?
Omdat je van mij bent Claire Contreras Als je opgroeit in een van de meest gevreesde
maffiafamilies ter wereld, heb je een scherpe neus voor gevaar. Dan weet je precies
om welke mannen je met een grote boog heen zou moeten lopen. Dat zijn de mannen
met bepaalde ervaring. Met geheimen. De mannen die al sexy klinken als ze je naam
zeggen. Vanaf het moment dat ik Lorenzo zag, wist ik dat ik niet alleen met een grote
boog om hem heen zou moeten lopen - ik kon maar beter naar een ander land
verhuizen. Mijn mening veranderde niet tijdens onze tweede ontmoeting. Of onze
derde. Maar mijn hart en mijn hoofd zijn het niet met elkaar eens. Hij is te mysterieus,
te knap, te wild en te gevaarlijk. En hij wil mij. Ik kom naar hem toe terwijl ik heel hard
weg zou moeten rennen. Ik ga hieraan kapot, dat weet ik. Een man als Lorenzo kan me
alleen maar beschadigen. Hij laat niets van me heel. Een maffia romance van Claire
Contreras, die voor het eerst in het Nederlands verschijnt!
Huid Mo Hayder 2015-05-29 Mo Hayders Huid is het aangrijpende vierde deel van de
Jack Caffery reeks, waarin hij een verdachte zelfmoord onderzoekt en Flea Marley hun
relatie in een ander licht gaat zien. Als op een warme ochtend in mei het lichaam van
een jonge vrouw wordt gevonden bij een verlaten spoorweg net buiten Bristol, wijst
alles op zelfmoord. Maar rechercheur Jack Caffery twijfelt. Hij verdenkt iemand anders,

een rover die zich voortdurend verbergt, ongezien huizen insluipt en hem dicht op de
huid zit. Caffery is voor het eerst sinds lange tijd bang. Hij krijgt hulp van politieduiker
Flea Marley. Zij begint zich af te vragen of hun relatie niet meer is dan puur
professioneel. Dan ontdekt zij iets in haar persoonlijke leven wat alles verandert. En
deze keer kan niemand haar helpen, zelfs Caffery niet...
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk
mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening
over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus
totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord
op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende
dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten
hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de
boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanidoreünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder
is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer
zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te
gaan houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En
anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het
leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op
zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al
doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie
(88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau
van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
Tot het einde der tijden Brian Greene 2020-04-03 Over onze eeuwige zoektocht naar
betekenis in een eindige kosmos Al sinds de mens leerde overleven houdt hij zich
bezig met vragen over oorsprong en betekenis. Vandaag de dag worstelen we met
dezelfde vragen, maar onze kennis over het universum – van de kosmos tot de
complexe structuur van het leven en het bewustzijn – heeft de afgelopen millennia een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog: wetenschappers kunnen nu met
enige zekerheid voorspellingen doen over het einde der tijden. Maar wat heeft dit voor

impact op onze hunkering naar betekenis? Met de natuurkunde als basis en de oerknal
als beginpunt start Brian Greene een zoektocht naar antwoorden. Hoe ziet de
nieuwsgierige, leergierige maar ook fragiele mens zijn rol wanneer hij zich bewust
wordt van zijn individuele en collectieve eind? Greene neemt ons mee van het prille
begin tot het onvermijdelijke einde van het universum en prikkelt de lezer om de reden
van ons bestaan vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Aan de hand van de
geschiedenis van de kosmos geeft Greene ons een betere kijk op onze oorsprong, een
beter beeld van waar we nu staan en een beter begrip van onze volgende bestemming.
De wetenschap is in de moderne maatschappij de beste bron van betekenis en Brian
Greene neemt ons mee op de ultieme reis door het universum zonder zijn blik ook
maar een moment af te wenden van de centrale vraag: Wat betekent het allemaal?
Thuis in Chesapeake Shores Sherryl Woods 2021-02-09 In Chesapeake Shores hangt
liefde in de lucht... De spontane, sprankelende Carrie Winters is opgegroeid onder het
toeziend oog van niet alleen haar grootvader, Mick O’Brien, maar van het hele stadje
Chesapeake Shores. Nu ze met een gebroken hart terug is uit Europa, lijken veel te
veel mensen zich er druk om te maken of ze wel aan de verwachtingen van haar
familie zal voldoen. Alsof dat nog niet genoeg is om voor spanning te zorgen, merkt
Carrie dat ze wordt aangetrokken tot de knappe, in rouw gedompelde Sam Winslow.
Die verlangt wanhopig naar iemand die kan helpen om voor zijn kleine neefje te
zorgen, dat totaal onverwacht in zijn leven is gekomen. Is Carrie wel klaar voor een
nieuwe start, nu haar eigen leven nog een puinhoop is? Of is Sam juist precies wat ze
nodig heeft en krijgt ze eindelijk het hechte en warme gezin waar ze altijd zo naar heeft
verlangd?
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt
de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit,
maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind
en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer
weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is.
Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling
zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze
familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel
voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de
twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en
romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende
genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot
thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht
en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor

het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en
zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht
op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te
zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Oorlogsgeheimen Jacques Vriens 2014-05-08 Het Zuid-Limburgse dorp waar de
elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden
dit eerst wel spannend. Maar langzaam maar zeker komen de kinderen erachter dat de
bezetters in staat zijn tot de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk
voor hen geheim te houden: de Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de
Duitsers helpen en wie er in het verzet zitten. Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij
een groot geheim heeft. Ineens komt de oorlog heel dichtbij… Deze speciale filmeditie
biedt het verhaal én exclusief beeldmateriaal uit de film.
De erfenis van het weesmeisje Anne Jacobs 2021 De vrouw van een rijke Duitse
textielfabrikant begint na de Eerste Wereldoorlog haar eigen mode-atelier.
Bullet journal voor professionals Business Contact 2018-01-19 ‘Bullet journal voor
professionals’ helpt je het populaire bullet journalling in te zetten voor het bereiken van
jouw (lange termijn)doelen. E-mails, vergaderingen, telefoontjes en gesprekken leveren
voortdurend nieuwe taken, ideeën en aandachtspunten op, die we op allerlei
verschillende plekken noteren. Je verliest al snel het overzicht en komt daardoor niet
toe aan de dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Het bullet journal biedt uitkomst. Dit
unieke flexibele systeem biedt met een paar basisregels structuur, terwijl het zich
aanpast aan wat jij nodig hebt. In ‘Bullet journal voor professionals’ hebben we
bovendien met de kennis van grootheden als Covey en technieken als Getting Things
Done een aanpak ontwikkeld waardoor je je langetermijndoelen kunt verbinden aan je
dagelijkse drukte. Je kiest weer zelf waar je focus ligt. Daarnaast krijg je inzicht in
waarom het werkt, hoe je tijd wint en hoe je je brein en energie beter managet. Met
voorbeelden, oefeningen en ruimte om een eigen systeem te ontwikkelen.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar
geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat
ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou
worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.
Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid.
Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter
niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting
wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel

bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken
seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.
Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Winternacht Arnaldur Indridason 2011-10-18 Op een ijzige januaridag wordt het
lichaam van een kind gevonden in de tuin van een appartementencomplex in
Reykjavík: een donker jongetje ligt dood in de bebloede sneeuw. Als Erlendur, Elínborg
en Sigurdur Óli in barre weersomstandigheden met hun onderzoek beginnen,
vermoeden zij dat de dader uit racistische motieven handelde. Wat zij tijdens hun
zoektocht aan het licht brengen, geeft een onthutsend beeld van een gesloten
samenleving.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen
van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in
Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft.
Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind'
is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven
door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe
de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel
slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen
familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een
donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste
Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment
verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte
jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Eerste persoon enkelvoud Haruki Murakami 2021-02-23 In elk verhaal van ‘Eerste
persoon enkelvoud’ deelt de ik-figuur een uniek fragment van zijn werkelijkheid met
ons. Het is Murakami op zijn zuiverst: bevreemdend, troostrijk, geestig, ontroerend. In
de verhalenbundel ‘Eerste persoon enkelvoud’ van Haruki Murakami verandert een
toevallige ontmoeting op een parkbankje in een raadselachtig wiskundig onderhoud dat
de verteller decennia later nog bezighoudt. Een naamloze, oudere man denkt terug aan
twee bepalende liefdes uit zijn jeugd. Een reiziger in een aftandse herberg wordt
deelgenoot van de romantische ontboezemingen van een melancholieke aap. In de
acht verhalen in ‘Eerste persoon enkelvoud’ is steeds een klassieke Murakamiëske ikfiguur aan het woord die een uniek fragment van zijn werkelijkheid met ons deelt. Het is
Haruki Murakami op zijn zuiverst: bevreemdend, troostrijk, weemoedig, geestig,
ontroerend. Barack Obama schreef over de korte verhalen in ‘Mannen zonder vrouw’:
‘Je zult erdoor ontroerd raken, en in verwarring, en soms met meer vragen
achterblijven dan antwoorden.’ Deze zinnen kun je gerust betrekken op het hele
universum van Haruki Murakami, dat zich in al zijn schitterende bevreemding ontvouwt
in de bundel ‘Eerste persoon enkelvoud’.
Op slag verliefd Jennifer Crusie 2017-07-18 Hoe vaak kun je vallen voor een verkeerde
man? Te vaak, als je het aan Lucy vraagt. Dat heeft ze inmiddels wel gemerkt. Maar
gelukkig leer je van elke keer, toch? Na Bradley, bij wie ze echt dacht dat ze het dit
keer goed had gedaan, besluit ze het roer dan ook rigoureus om te gooien.
Zelfstandigheid en vrijheid, dát is voortaan belangrijk. Ze heeft nu tenslotte het huis
waar ze van droomde, en alleen is ze met haar drie honden nooit. Wat vaker iets

impulsiefs doen, zoals haar zus haar aanraadt, lijkt haar in eerste instantie niet zo'n
goed idee. Toch komt ook dat ervan wanneer ze op slag voor de opwindende Zack
valt - al is dat niet direct wat haar zus bedoelde. En, verstandig of niet, vervelen doet ze
zich sindsdien geen minuut meer. Vooral niet als blijkt dat ze nog niet van Bradley af
is...
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste leesvoer voor een avondje metime. Zalig.’ Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor en
liefde.’ The Sunday Times Caro Swanson weet niet zo goed wat ze met haar leven aan
moet, behalve dat ze wel eens ‘iets nieuws’ wil doen. Als ze een advertentie ziet waarin
een heer op leeftijd een assistente zoekt voor in zijn landhuis in de Schotse
Hooglanden, twijfelt ze geen moment en schrijft ze een brief. Tot haar verbazing wordt
ze meteen aangenomen, en ze vertrekt naar het prachtige landgoed Glen Liddell.
Eenmaal aangekomen valt Caro als een blok voor het ruige, overweldigende
landschap, voor het onvervalst Schotse -kasteel met het meer ernaast en voor de
charmante oude laird van het landgoed. Ze voelt zich al snel helemaal thuis in haar
nieuwe leven, en als ze op een dag een klein meisje ontmoet dat snakt naar liefde en
aandacht is ze helemaal verloren. Z-eker als ze in de vader van het kind de man
herkent die ze jaren geleden ontmoette op een Grieks eiland en die ze nooit heeft
kunnen vergeten. De pers over de boeken van Katie Fforde ‘Een verrukkelijk boek.’
Sunday Express ‘Echt op en top romantisch escapisme.’ Daily Mail 'Zalig genieten.’
Woman & Home ‘Warm, briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen maar!’
Heat ‘Een zalig boek van de koningin van de eigentijdse romantiek. Een
onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie en moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna
iedereen moet wel van de boeken van Katie Fforde houden.’ Closer
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in
om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis
kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
Een onverwacht aanzoek Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer hij erachter komt dat
zijn verloofde alleen maar op zijn geld uit is, is oliemagnaat Jordan Adams er klaar
mee. Voor hem geen relaties meer! Hij weet ook al hoe hij volgende golddiggers de
voet dwars gaat zetten: hij trouwt gewoon met zijn beste vriendin, alleenstaand moeder
Kelly Flint. Ze kan zijn geld goed gebruiken en heeft zelf ook ervaren dat liefde alleen
maar tot hartzeer leidt. Het verstandshuwelijk lijkt prima te werken, behalve dat Jordan
zich tot zijn verrassing al snel afvraagt of hun relatie per se platonisch moet zijn. Als hij
zichzelf dan ook nog betrapt op de wens om écht een papa voor haar dochtertje te zijn,

is er maar één conclusie mogelijk. Hij zal Kelly moeten bewijzen dat hij niet alleen een
geboren vader is, maar ook de echtgenoot op wie ze al haar hele leven wacht! Dit
verhaal is eerder verschenen.
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