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options to review.

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?
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van
J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met
het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij
een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld
om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles
wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve
gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
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.
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij
is de rijkste, machtigste en niet te vergeten mooiste
vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk
op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt
in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn
voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om
een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar
telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het
woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad
die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie
beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand
anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de
leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar
onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij
bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui
in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op

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 negentiendeeeuws 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
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
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.
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zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn
obsessie.
De dwaling van de beeldenstormer Koen Lemmens 2021-02-23
Deze bundel houdt een fris pleidooi om bewust om te gaan
met onze traditie, want als we vandaag zijn wie we zijn,
is dat ook te danken aan de vorige generaties. De tien
essays handelen over onze identiteit, als individu, maar
ook als lid van een ruimer sociaal en cultureelhistorisch verband. Koen Lemmens onderzoekt wat het
betekent om een maatschappelijke structuur,
instellingen, sociale zekerheid, cultuur, taal of
religie van voorgangers te erven. En wat het betekent om
ze vervolgens over te dragen aan wie na ons komt.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een
koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen
dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn
tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in
het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong
meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende
serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black
Mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-07-19 "Een
dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk
vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book Review,
Diane Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende
mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw
meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT
VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2)
gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt:
hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en
daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die
verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt
opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van
Boston zijn meest briljante en meest controversiële
rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog
steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt
geconfronteerd met een rivaliserend district en een
briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap
voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen
geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen
achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt
gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever
niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te winnen bij
Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze
jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar
nieuwe, ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar
valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt
ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een
psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een
hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende
en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery
zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met
hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van
een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw
personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal
omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort
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verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied van
thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk
verricht door karakters te ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we
in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen
volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je
wakker houden tot het einde van de laatste pagina." -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke
feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose
Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywoodlieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over
het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks
hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze
hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton
Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het
een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les
houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil
leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.
De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is
mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn
werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang
hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer
omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton alles
uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te
krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar
thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als
gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance
verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht
hilarisch personage: een smoorverliefde marmot. Dit is
een traktatie.’ Publishers Weekly
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
ski-resort 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...
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-NietDood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een
Omanido-reünie 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
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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.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger
had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott.
Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd
uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet
van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken
neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan
haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig
op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de
les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische
thriller, voor de lezers van Lars Kepler en Jussi AdlerOlsen. Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn
degradatie naar een klein politiebureau in het saaie
provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet
om daarbij stil te staan, aangezien er een advocaat
vermoord wordt in het stadspark en híj het onderzoek
moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt journaliste
Charlotte Junckersen een anonieme tip: de terroristische
aanslag die een paar maanden eerder plaatsvond, had
wellicht voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin
Juncker, weigert zich erover uit te laten uit angst dat
hun levens in gevaar komen. Rechercheur Signe
Kristiansen, Junckers voormalige partner, is wel bereid
om de zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar handen
vol aan enkele privézaken. Als er echter een onthoofd
lichaam wordt aangetroffen en er een verband lijkt te
zijn met de aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in het
onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen, maar de zomer
wordt nog broeieriger… 'Een Scandi-thriller zoals een
Scandi-thriller moet zijn.' VN Detective en Thrillergids
**** 'De plots van Faber en Pedersen mogen er zijn. Het
duo weet verhaallijnen behendig te vervlechten. (...)
Faber en Pedersen lijken over het gereedschap en de
energie te beschikken voor een fijne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om een
thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf sterrencategorie is gevallen te evenaren. En toch is dat
gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van de Krimimessen
publiekprijs 2021
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake
Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York worden
vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de
bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar
laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is
er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet
dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar
binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn
om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet
weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal
drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar
weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen
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in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden.
Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt
en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...
Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het
allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat.
Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met
een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het
tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot
laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley
Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
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 ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen."
Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op
losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een
wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe
bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn
er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze
relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
De 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
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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.
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit
naar een feestje zonder date. Regel twee: De jongen die
je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur
een student van een hogere klas. Katie Vickery dient
zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng
aan een aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het
net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende
vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem
tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot werd
vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest
geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis
zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets
anders op dan een blind date regelen voor het volgende
feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om op date
te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde.
Hij is al gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze
hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte.
Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een atletische
bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals
hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol
heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de
bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT
romans. Ze stond dertien keer op de USA Today
bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar
familie, negen kippen en veel te veel ijshockey spullen.
Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier
continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe
over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte
feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’
Roosje moet mee Imme Dros 1992 Roosje vindt het niet
fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij
blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel
leuk om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman
2004-12-08 Hoe kan de internationale gemeenschap
adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in
twijfel getrokken of het (internationale) strafrecht het
meest geschikte instrument is om belangrijke doeleinden
als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De
internationale strafrechtspleging ondervindt
concurrentie van waarheids- en verzoeningscommissies.
Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe
werkelijkheid tot het maken van keuzes. Allereerst rijst
de vraag of de berechting van internationale misdrijven
het beste door internationale tribunalen dan wel op
nationaal niveau ter hand kan worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het
Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging
en legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts
worden zowel internationale als nationale gerechten
geconfronteerd met het vraagstuk hoe de
strafrechtspleging afgestemd moet worden op de
specifieke aard van internationale misdrijven en hun
plegers. Tenslotte stuit internationale
strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van
staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de
eigen politieke belangen en vrezen zelf voor
internationale fora ter verantwoording te worden. Deze
vragen stonden ter discussie op een symposium dat op 19
maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de
Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het
Amsterdam Center for International Law, werd
georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de
bijdragen tot het symposium.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende
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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.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily
weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze
geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als
ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig
zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en
een punt zetten achter de relatie met de jongen die ze
al zo lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te
laten spreken en alles op het spel te zetten om Chris in
haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze
dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..?
'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans
met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara
wil gaan genieten van een welverdiende vakantie op
Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de
man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de
dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar
te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te
kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn
heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet
wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2012-07-04 Actief betrokken burgers zijn
van groot belang voor een levende democratie. Ze houden
volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de
les, vernieuwen de samenleving met hun ideeën en
initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is
daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich
aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers
hen pogen te betrekken. Door middel van literatuurstudie
en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve
betrokkenheid in kaart gebracht. De raad onderscheidt
drie velden van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en
maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor
het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden.
Essentieel voor de rol van beleidsmakers daarbij zijn
twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van
burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit
onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en adviezen
over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en
beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en
voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is
onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van
het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle
beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de
samenhang van het overheidshandelen.
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
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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.
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
Nederlandsche Zeereizen Roelof Gabriël Bennet 1829
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?
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.
De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero
Conyers Middleton 1801
Mithridates Thomas Arendsz 1769
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6)
Blake Pierce 2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij
het ontwikkelen van personages met een psychologische
kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze
denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun
succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele
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boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je
wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1 bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de
buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een
mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt
ontdekt en het duidelijk wordt dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste troef
in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord
om terug te keren naar het heetst van de strijd, maar
Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen op
haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze
geen andere keuze heeft naarmate de lichamen zich
ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden. De zaak
brengt Riley diep in de verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest
van de moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze op
jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van
allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die
er misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere psychologische
thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat je
tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de
Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance
van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward.
Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen
overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen
Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt
haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen.
Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar
duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat
Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance
te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward
zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en
Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In
Nederland en België lazen en luisterden al meer dan
25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De
baas.
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?
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij
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verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had verkocht.
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...
Baas Boek zes Victoria Quinn 2018-10-11 Ik weet hoe het
is om geen vader te hebben. Of een moeder. Ik wil niet
dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er
niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet. Ik hou te veel
van hem. Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt
het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de
schaduw toont zich eindelijk. En het was niet degene die
ik verwachtte.
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Voor ruim eene halve eeuw A. Loosjes 1897
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere
zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in
midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar
zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader
opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij
kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn
begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn
eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan
en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek
naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en
vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij
praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op
elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in
interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je
zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na
zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar
wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig
is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je
door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het
graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot
een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
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