Eaw Fr153 User Guide
Right here, we have countless ebook Eaw Fr153 User Guide and collections to check out. We additionally allow variant types and along with type of
the books to browse. The adequate book, ﬁction, history, novel, scientiﬁc research, as with ease as various further sorts of books are readily
comprehensible here.
As this Eaw Fr153 User Guide, it ends happening instinctive one of the favored book Eaw Fr153 User Guide collections that we have. This is why you
remain in the best website to look the amazing book to have.

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
De Saﬃerweduwe Dinah Jeﬀeries 2019-06-14 Ceylon, 1935. Louisa
Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de
dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman
vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl
Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds
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meer tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de
Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij
achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij zich
onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een
bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven
komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa
terechtkan. Dinah Jeﬀeries werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde
toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote
voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder andere
De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman. Over
Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jeﬀeries' reputatie als een sublieme verteller en
een scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' Santa Monteﬁore 'Rijk en ongelooﬂijk levensecht. De vrouw
van de theeplanter is historische ﬁctie op haar best. Gewoonweg
betoverend.' The Sunday Express
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
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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?
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.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2)
Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te
brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand,
met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit
van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een
prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat
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meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een
vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig
met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de
auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk
belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor
nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste
boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van
haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders
verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar
leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en
er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor
om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles
gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft
hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende
reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een
geheim heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden
dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend
probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een
klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje
liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde
boek is binnenkort verkrijgbaar.
Een aﬀaire in Cornwall Liz Fenwick 2014-03-10 Als Jude voor het altaar
staat, wordt de druk van haar aanstaande huwelijk haar plotseling te veel.
Ze vlucht de kerk uit en laat heel wat achter: een verbijsterde verloofde,
haar woedende moeder en gasten die genoeg stof tot roddelen hebben
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voor de rest van het jaar.Vol schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich
terug in Pengarrock, een vervallen landhuis boven op een klif in Cornwall.
Hier mag ze de uitgebreide bibliotheek van de familie Trevillion
catalogiseren. Het huis is een welkome schuilplaats voor Jude en ze raakt
er zelfs compleet van in de ban wanneer ze een tragische geschiedenis
ontdekt, met daarin de suggestie van een verborgen schat. Maar de
huidige eigenaar blijkt niet half zo veel van Pengarrock te houden als zij,
en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op andere gedachten
brengen?
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 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 Paige-mysteriereeks,
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
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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.
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.
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een
verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle
Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke
en oudere Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom.
Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is
en vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd
pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit
onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te
gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar dochters als er
een geheim uit het verleden aan het licht komt?
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce
2017-02-27 In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun
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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 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.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson
2017-02-23 Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de klauwen
van de hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald.
Het Hart van Arcania, de machtigste magische steen in het land is nu in
handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is gevangen
genomen.
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
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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?
Filosoﬁe voor een weergaloos leven Lammert Kamphuis 2018-06-07
Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans.
Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor
wijze raad. Zo helpt Diogenes je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus
om niet te veel geld uit te geven tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd
te remmen voor een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde denkers
helpen je een handje: André Hazes daagt je uit om vrijer te worden en De
Jeugd van Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In Filosoﬁe voor een
weergaloos leven laat Lammert Kamphuis zien dat ﬁlosoﬁe minder
onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we vaak denken. In achttien
prikkelende stukken toont hij hoe zowel eeuwenoude als hedendaagse
denkers je kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel biedt
troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen, creëert begrip voor
andersdenkenden en leidt tot meer plezier in je werk. Laat je verrassen
door deze toegankelijke manier van ﬁlosoferen ¿ en ga zelf aan de slag!
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
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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.
Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn liefde voor Mason was
oneindig. We waren twee delen van een geheel dat verbonden hoorde te
zijn. En een verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke dag was beter dan
die ervoor en ik dacht niet dat we nog gelukkiger konden worden.
Verblind door mijn liefde voor Mason, negeerde ik de scheuren die ons
geluk begon te overschaduwen. Al had het de impact van de diepere
reden niet kunnen verzachten. De kloof die daardoor tussen mij en Mason
ontstond was nog nooit zo groot geweest. We werden beiden gedwongen
alles te geven om te redden wat reddeloos leek te zijn. Toch vonden we
licht in de duisternis en bleek onze diepgewortelde liefde groot genoeg te
zijn om het dieptepunt te overstijgen. We waren er sterker uitgekomen en
niets leek ons nog te kunnen deren. Niet wetende hoe fout ik het had
gehad met die gedachte, kwam op het meest onverwachte moment onze
grootse beproeving. Een beproeving dat ons einde kon betekenen.
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
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trouw blijven aan wie je bent.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die
vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als
ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand
gaan. Zes weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo
pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik in haar
ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger
windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er ﬂink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te
zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan Rice
2015-02-17 In EEN RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring),
worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen
wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met Mycoples
aan zijn zijde en het Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor
vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’ leger en zijn thuisland te
bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt
erachter dat er nog sterkere machten dan hij in het spel zijn. Gwendolyn
keert terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om te zijn,
haar wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en Andronicus
voorgoed weg te drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze
dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren. Maar de zaken
veranderen snel—te snel—en voor ze het weet ligt haar leven weer
overhoop. Ze raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere zuster,
Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer met zijn eigen leger,
eveneens vastberaden om de macht over te nemen. Er lijken overal
spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve
veilig is om Koningin te zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk
een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt zijn oude liefde, en hij
wordt verscheurd door twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord
door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs Godfrey
moeten gezamenlijk ten strijde trekken als ze willen overleven. Het wordt
een race tegen de klonk om Andronicus te verslaan en de Ring te redden
van complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de macht over
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de Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze kan om Argon te vinden
en hem terug te halen. In een schokkende plotwending leert Thor dat
hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte
heeft—één die hem wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen Thor en
de anderen er in slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te
verslaan? Zal Gwen de koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat zal
er terecht komen van het Zwaard van het Lot, van Erec, Kendrick, Reece
en Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN RITE VAN
ZWAARDEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van
volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad.
Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij.
Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
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. Skiinstructeur 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...
De drugsmaﬃa dicteert. Hoe de drugsmaﬃa Nederland gijzelt
Gerlof Leistra 2020 De moord op advocaat Derk Wiersum op 18
september 2019 in Amsterdam- Buitenveldert sloeg in als een bom. Nooit
eerder werd een strafpleiter uit de weg geruimd; vermoedelijk in opdracht
van de levensgevaarlijke drugscrimineel Ridouan Taghi. De rechtsstaat is
in haar hart geraakt: 18/9 is ons 9/11. Het dodelijke geweld illustreert de
eaw-fr153-user-guide

6/11

extreme verharding in het milieu. Hoe kon de drugsmaﬃa zo machtig en
extreem gewelddadig worden? Welke rol speelt het gedoogbeleid van
(soft)drugs en valt het tij nog te keren?
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en
openhartig autobiograﬁsch boek In een bocht van een slingerende weg
tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders
als ruïne kochten. Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en
sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het huis waar alles zich
intenser af lijkt te spelen dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en
overleed het jaar daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden gaan.
Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn afwezigheid,
en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op verschillende
momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt ze juist
die taal aan om grip op de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer
neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar ze
haar rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte hoe
ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit
zinderende en openhartige autobiograﬁsche boek reﬂecteert Mathijsen op
verlies, volwassen worden, taal en liefde.
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?
Topcollectie 70 Miranda Lee 2021-04-27 (1) VERLEIDING & OVERGAVE –
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Miranda Lee Voor deze minnaars is het pad van de liefde niet zonder
hindernissen… Van Australië naar Londen is een hele stap voor Marina,
die door de schatrijke James, graaf van Winterbourne, naar Engeland
wordt ontboden om zijn zieke achternichtje te helpen. Zodra Marina hem
ontmoet, vliegen de vonken over en weer, maar beiden zijn aan een
ander beloofd… Sexy tycoon Warwick Kincaid staat bekend als een
playboy; zodra het serieus wordt, verbreekt hij het contact. Amber geniet
van de heerlijke nachten met hem, maar vreest dat haar hetzelfde lot
wacht. Wat ze niet weet, is dat een geheim hem ervan weerhoudt zich
aan haar te binden… Na te zijn bedrogen heeft Scarlet mannen
afgezworen. Wel vertelt ze haar jeugdvriend, de razendknappe John
Mitchell, over haar grootste wens: een baby. John, die al jaren heimelijk
verliefd op haar is, wil haar dolgraag helpen. Maar niet via een kliniek,
natuurlijk. Wat hem betreft, is er maar één optie... (2) BEGEERD DOOR DE
ITALIAANSE TYCOON - Elizabeth Power / Abby Green / Andie Brock
Temperamentvolle verleiders die weten wat ze willen! In BETOVERD
DOOR SCHOONHEID heeft maar één man Magenta ooit kunnen bekoren:
Andreas Visconti - de man die haar nu verafschuwt. Als ze
noodgedwongen voor hem gaat werken, blijkt desondanks dat hij haar
nog steeds begeert. Maar nogmaals verliefd op hem worden kán niet,
want hij mag haar geheim niet ontdekken! In GEVANGENE VAN DE
TYCOON breekt Gracie in in het kantoor van Rocco De Marco om haar
broer te helpen. Ze wordt betrapt door de tycoon, die haar meevoert naar
zijn luxeappartement en haar daar vasthoudt. Ondanks haar verzet voelt
ze de zinderende spanning tussen hen. Maar ze weet: als ze voor Rocco
valt, is alles verloren… In ROEKELOOS HART deinst Rafael Revaldi, Conte
di Monterrato, nergens voor terug. Ook niet voor een vrije val tijdens het
skydiven. Als het bijna misgaat, heeft hij plots een helder inzicht: er moet
een erfgenaam voor zijn graafschap komen, en de enige die hem
daarmee kan helpen is de verleidelijke Lottie, zijn ex-echtgenote... (3)
ONWEERSTAANBARE ROYALS - Natasha Oakley / Susan Stephens / Robyn
Donald Glitter en glamour, machtige minnaars, hartstochtelijke
verleiding… De toekomst van prinses Isabella van Niroli is onzeker.
Koningin wordt ze niet, maar wat dan wel? Zakenvrouw? Dan moet ze een
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deal sluiten met de knappe magnaat Dominic Vincini. Maar hij heeft niet
voor niets de reputatie een keiharde onderhandelaar te zijn, en al snel is
de inzet alles… of niets! Carrie is al jaren verliefd op haar baas, Nico
Fierezza. Wanneer na een zinderende nacht met hem blijkt dat ze
zwanger is, reist ze hem achterna naar Niroli. Dat ze hem daar in
koninklijke kringen zou aantreﬀen, had ze niet verwacht – en ook niet dat
haar vurige minnaar haar zo koel zou ontvangen… Eigenlijk vonden Max
en Rosa elkaar altijd al meer dan leuk, alleen hebben ze daar nooit iets
mee gedaan. De beruchte Regels van het Vorstendom Niroli verbieden
hun immers een relatie aan te gaan. Als Max Rosa’s deskundige hulp
nodig heeft, biedt ze hem die direct, maar of dat verstandig is…
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.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd
verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar
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Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in
Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien
jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein
Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het
lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede
Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar
Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy
gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit
proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op
gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar
ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het
wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit
te blijven vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van
Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht
om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroﬀen getuige
van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDCkranten, Boek van de Dag
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België
bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning ﬂirt met het nazisme.
Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de
vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van
Hooﬀ moet Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in
het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn
levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd voor haar
debuutroman ‘Mijn beeld van jou’ geroemd als ‘de Nederlandse Jojo
Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die verwachtingen
opnieuw waar. Emma is 33 en voelt dat haar leven stilstaat. Sinds het
overlijden van haar grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat ze
het verleden niet los kan laten. Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar
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beste vriendin, en van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout
onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te gaan wonen en Emma
meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te zeggen. Misschien is een
andere omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in Engeland een
nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar heel moeilijk mee – het voelt
alsof ze Boris verraadt. Maar net als Emma tot het besef komt dat ze haar
verleden niet haar toekomst kan laten bepalen, gebeurt er iets waardoor
ze misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden
ontroerd, er werden tranen weggepinkt. Wat zijn we trots dat een
Nederlandse auteur op deze manier weet te debuteren!’ Juryrapport
Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s licht te
verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap geschreven.’ NBD Biblion
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste
styliste verrast je met haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk
haar geweldige stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is een
unieke combinatie van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en
celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien hoe je de knapste
versie van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen.
Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende verhaal over het najagen
van haar droom, geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek
bevat praktische tips over het combineren van een druk werkleven met
een gezin, me-time en sporten, over het bijhouden van je agenda en over
keuzes maken en groeien op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke
natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs,
vertelt ze je alles over haar verzameling vintage treasures en legt ze
haarﬁjn uit wat haar unieke stylingmethode nu precies inhoudt. Kortom:
met Style your life vind je de (levens)stijl die bij je past!
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser
2009-09 Tien verhaaltjes over koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven
de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige,
vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol
rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar
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wenen niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou
toch op met ons met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van
Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste musical in de
geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van
twee jonge geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t
verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren?
Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een buitengewoon
meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en
zelfs meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je zult verslinden,
handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid
als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
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...
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
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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
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn
naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt
oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor
Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een
reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de
samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor
woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een
tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset.
Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij
twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid
van de ander...
Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE TOEKOMST Hoe durft ze? Andreas Fafalios is razend. Zijn assistente eist zomaar
negen maanden verlof, en dat terwijl de biljonair niet zonder haar kan. Ze
regelt immers alles voor hem, tot en met het afdanken van zijn
vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten huwelijk vraagt... (2)
SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand vermoedt dat Billie als een berg
opziet tegen haar huwelijksnacht met de knappe Andreas. De vurige Griek
rekent erop dat ze als maagd bij hem in het huwelijksbed stapt. En dat is
nu juist het probleem: hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen
de eerste en enige man is in haar leven, maar ook de vader van haar
kind?
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,
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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
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 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.
Opera omnia quae extant Gaius Suetonius Tranquillus 1684
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat
is daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige
serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een
tovertest voor de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een
spannend huis met krakende trappen en piepende deuren, waar
regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de
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vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks
maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht
bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en tovenaars staat op
de stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens ﬂink aan de tand te
voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met
hun toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest. En
er staat heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken, mogen de
heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna,
Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar
eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke Nelissen Femke
Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge lezers
aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve kinderboeken op hun naam
staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project.
Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie van
het lezen ontdekken.
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
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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
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-

eaw-fr153-user-guide

Dood-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 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.
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