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van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat
Susan deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw
durfde te treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed
huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man
er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en
Een vakantieliefde.
Mijne ledige uren Adolf August Beernaert 1863
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar 2021-04-20 Japan streeft naar een nieuw tijdperk,
maar worstelt met het verleden. Japan-kenner Freek Vossenaar beschrijft het conﬂict van dit
gesloten land tussen traditionele isolatie en moderne openheid. 'Een nieuw Japans tijdperk' is
aangebroken, verklaarde de Japanse premier Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat de tijden in zijn land serieus
waren veranderd, had hij zich verkleed als Super Mario, de wereldbekende Nintendo-ﬁguur. Door
de pandemie wijzigden de plannen. Nu gaan de Spelen wel door, maar zonder buitenlands publiek
dat het nieuwe Japan kan bewonderen. Hoe groot is de teleurstelling? En is er werkelijk een
zelfbewust en trots Japan opgestaan dat de buitenwereld omarmt? Japankenner Freek Vossenaar
ging op onderzoek uit. Van de vrouwelijke sushichefs en de manga helden tot de sumoworstelaars
en de huwelijksmakelaars tot de campagne om de Olympische Spelen binnen te halen: hij zag
veel obstakels en onzekerheid om de toekomst zorgeloos te kunnen omarmen. De gevierde
harmonie en de bewonderde tradities, ooit bindende krachten, zetten nu een rem op de
ontwikkelingen. Moeizame relaties met de buurlanden, vergrijzing, de omgang met rampen als in
Fukushima, de ondergeschikte positie van de vrouw, uitdijende steden in een land dat krimpt - in
zijn fascinerende verhaal laat Vossenaar zien dat het Japanse verleden zich niet snel laat
verjagen.
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren,
angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar
dromen zijn géén bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers
weten inmiddels beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren
slapen. In lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons
mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie. Buig
faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak met meer zelﬁnzicht, moed en energie. Aan de
hand van recente wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde
droomlessen biedt Droom meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap.
Tim Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en
workshops over de wetenschap en kracht van het lucide dromen. Post werd bekend door zijn
TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en deze actief
ingezet voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
Filosoﬁe voor een weergaloos leven Lammert Kamphuis 2018-06-07 Voor het leven is er geen

In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode
vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak
op een verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre
Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar
geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken met het
verleden dat hij achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn
vrienden en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld
en zetten alles op alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke feelgoodroman, voor de lezers van Santa
Monteﬁore Fran Morrison reist als muzikant de wereld over, maar als haar vader wordt getroﬀen
door een hersenbloeding keert ze terug naar haar geboorteplaats om het kleine familiebedrijf, een
glas-in-loodatelier, te runnen. De pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de opdracht om een
gebroken raam te restaureren; een prachtig victoriaans kunstwerk met als middelpunt een
vrouwelijke engel. Terwijl ze werkt aan deze restauratie gaat Fran in haar vaders documenten op
zoek naar het verhaal achter dit raam, en ze ontdekt een geschiedenis die verrassend veel
parallellen vertoont met haar eigen leven... In de pers ‘Met haar verhalende stijl houdt ze de lezer
al na enkele bladzijden stevig in de ban.’ NBD Biblion ‘Meeslepend, verrassend en heerlijk
leesbaar.’ Santa Monteﬁore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een trilogie,
samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald
wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest
voor de liefde en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en
meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter
Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen
Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je
afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud
je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over
haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet
haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn
leven.'
De ontsnapping Heleen van Royen 2010-10-18 Julia is zesendertig jaar. Het lijkt haar niets te
ontbreken, maar de werkelijkheid is anders. Haar huwelijk is schijndood, haar gezinsleven een te
strak keurslijf. Tijd voor een radicaal besluit: ze verlaat man en kinderen en vertrekt naar de zon.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan
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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!
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze
mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk
dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één
optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de
Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti
en Bones jr.**
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het
uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het
pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd
lekkere vreemde, Ryker. We ﬂirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem
thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar hij
vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door met mijn
leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik nooit had verwacht. Hij was
nog steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had. Omdat ik
die avond zijn date wilde zijn.
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
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te
wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk
geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven,
misschien is Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
Lof van de stiefmoeder & geheime notities van Don Rigoberto Mario Vargas Llosa
2017-09-07 Lof van de stiefmoeder is een speelse roman over de lichtheid en de afgronden van
de begeerte. Don Rigoberto is hertrouwd met de wulpse dona Lucretia. Zijn zoontje Alfonso, een
cherubijntje met duivelse gedachten, houdt zielsveel van zijn stiefmoeder. Zoveel zelfs dat zijn
gloed haar toch al gemakkelijk ontbrandbare zinnelijkheid doet oplaaien tot een onblusbaar vuur.
In Geheime Notities van Don Rigoberto werpt diezelfde Alfonso zich verrassend genoeg op als
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bemiddelaar tussen vader en stiefmoeder. Zij raakt opnieuw in de ban van het ventje als hij haar
deelgenoot maakt van zijn fascinatie voor erotische tekeningen. Door Alfonso’s verhalen gaat zij
terugverlangen naar de erotische spelletjes die haar huwelijk met don Rigoberto kenmerkten. Dan
ontvangt Lucretia een reeks anonieme brieven waarin haar schoonheid en sensualiteit onverhuld
worden genoemd...
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich tot op het bot
vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich
er niet onder krijgen! In no-time is ze weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man
vinden misschien wat lastig in een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De
charmante, Britse professor Tom Barlow heeft er veel voor over om in de buurt van zijn onoﬃciële
stiefzoon, Charlie, te blijven. Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten
verlaten. Tenzij hij op een of andere manier aan een green card kan komen...
De ultieme overwinning Ellen Schouppe 2021-04-20 Die stappen zetten die zullen leiden tot
jouw ultieme overwinning en het behalen van topprestaties, iedereen droomt ervan. In De Ultieme
Overwinning leert topsportpsychologe Ellen Schouppe jou hoe het ontwikkelen van attitudes als
leiderschap, energiemanagement en mentale veerkracht een hefboom vormt voor je talenten.
Neem je persoonlijke ontwikkeling in eigen handen, laat je inspireren door toppresteerders en
bereik zo je eigen doelen als professional in je vakgebied, als sporter, als ondernemer maar
bovenal als persoon. Dit boek combineert een praktisch ontwikkelingsplan van 7 attitudes met
getuigenissen van 40 toppresteerders uit de sportwereld.
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.
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van Herman
Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De
echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar
brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw
onderhouden en haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken.
Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een
meisje bezoeken op haar ﬂatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de
nieuwste modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om
naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan
gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal
uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek
opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij
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wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen
hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De
perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest,
laat het dan De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos
bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages worden
vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen versteele,
de morgen
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 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?
Boekzaal der geleerde wereld 1825
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet
2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de wereld van morgen het
diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de
kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet
opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling
van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht
van gisteren, met het oog op morgen.
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.
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010
Samen met jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-16 Nu Evi eindelijk heeft toegegeven dat ze de
vader wel ziet zitten is haar leven compleet veranderd. Wie had dat de afgelopen maanden
durven denken? Evi is dolgelukkig, maar gaat het haar lukken om de liefde lang genoeg
verborgen te houden voor haar collega’s en de leerlingen? En wat vinden de kinderen er eigenlijk
van?
Kritiek van de criminele rede Michael Gregorio 2010-04-21 `De dingen die ik gezien heb in
Königsberg zullen me voor de rest van mijn levensdagen blijven achtervolgen. Königsberg, de
winter van 1804. In de vrieskou worden lijken gevonden zonder duidelijke doodsoorzaak en in een
bizarre lichaamshouding. De plaatselijke bevolking meent dat de doden slachtoﬀers zijn van de
duivel. Hanno Stiﬀeniis, een jonge magistraat en voormalige student van Immanuel Kant, twijfelt
en probeert te beredeneren wie de dader van deze misdaden kan zijn. Totdat hij erachter komt
dat het motief voor de moorden juist in zijn eigen verleden blijkt te zijn ontstaan.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb
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verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en
ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot
me door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat
maakt het een miljoen keer erger.
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
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.
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
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!
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.
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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.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie
De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse
landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op
hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige
toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven.
Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat
Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda
haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar
geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1
van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart
volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste leesvoer voor een avondje me-time. 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
Rozen Leila Meacham 2011-01-25 Texas, 1916. Als Mary Toliver haar vaders katoenplantage
Somerset erft, moet alles in haar leven daarvoor wijken. Zelfs de man die waar ze van houdt. Een
beslissing die de rest van haar leven vormt... Rozen is een meeslepende familiegeschiedenis die
drie generaties omspant tegen het decor van het broeierige Zuiden van de VS Vlak voor de Eerste
Wereldoorlog erft de zestienjarige, vroegwijze Mary Toliver haar vaders katoenplantage Somerset.
Haar moeder en broer zijn woedend, ze voelen zich verraden en keren zich tegen haar. Maar Mary
is verknocht aan de plantage en ze zet alles op alles om het succes van haar vader voort te
zetten. Dan vraagt houtmagnaat Percy Warwick, de liefde van haar leven, Mary om de plantage
op te geven om met hem te trouwen, maar daarmee vraagt hij haar het onmogelijke: Mary's hart
ligt boven alles bij Somerset en ze wijst Percy's aanzoek af. Ze trouwen beiden iemand anders
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maar moeten de rest van hun leven de gevolgen dragen van deze fatale beslissing: de geheimen,
het bedrog en het knagende gevoel van wat als...
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?
De madonna van Saronno Marina Fiorato 2011-09-21 Overal in Italië woeden oorlogen als in
Saronno plotseling een jonge kunstenaar opduikt. Bernardino Luini is een leerling van Leonardo
da Vinci en is door zijn leermeester gestuurd om een fresco te schilderen in de kerk van Saronno.
De ﬂamboyante schilder wordt betoverd door de schoonheid van Simonetta van Saronno, een
jonge weduwe van adellijke komaf. Hij vraagt haar te poseren voor de fresco van de madonna. In
eerste instantie moet Simonetta niets van hem hebben, maar als ze toch in gaat op zijn verzoek,
gebeurt het onvermijdelijke: ze worden verliefd. Als de inwoners van Saronno zich tegen
Bernardino keren, moet hij de stad ontvluchten. Bernardino zal er echter alles aan doen om terug
te keren naar de vrouw van wie hij zielsveel is gaan houden.
Geen slechte daad Heather Chavez 2020-03-18 Op weg naar huis is Cassie 's nachts getuige
van een gruwelijke aanval. Een man slaat een vrouw in elkaar. Cassie besluit het alarmnummer te
bellen, maar dan doet ze precies waarvoor de meldkamer haar had gewaarschuwd: ze stapt uit de
auto. Direct raakt ze betrokken bij het gevecht. Ze loopt een paar blauwe plekken op, maar wat
vooral indruk maakt is het dreigement van de aanvaller: hij laat Cassie alleen leven als zij zijn
slachtoﬀer laat sterven. Terwijl Cassie toch besluit om de vrouw te helpen, gaat de man er met
haar auto vandoor. Hij weet nu hoe ze heet, waar ze woont en dat ze kinderen heeft. De politie
adviseert Cassie om voorzichtig te zijn. Maar de volgende dag verdwijnt haar man met hun 6jarige dochter. Heeft het voorval van de vorige avond iets met de verdwijning te maken? Of is er
iets anders aan de hand?
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.
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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 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.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een
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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 VRTjournalist 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?
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