New Holland L555 Skid Steer
Manual
If you ally dependence such a referred New Holland L555 Skid Steer
Manual book that will have the funds for you worth, acquire the very
best seller from us currently from several preferred authors. If you
desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are in addition to launched, from best seller to one of the
most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections New Holland
L555 Skid Steer Manual that we will utterly offer. It is not regarding
the costs. Its about what you obsession currently. This New Holland
L555 Skid Steer Manual, as one of the most keen sellers here will
unconditionally be in the midst of the best options to review.

gedachten kunnen voelen, hun
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1)

angsten kunnen volgen en hun

Blake Pierce 2019-12-11 “Een

succes toejuichen. De plot is erg

meesterwerk van thriller en

intelligent en zorgt ervoor dat

mysterie! De auteur heeft

het boek je bezig blijft houden.

fantastisch werk geleverd door

Vol met wendingen, dit boek

personages met een

houdt je tot het einde van de

psychologische kant te

laatste pagina wakker." - Boeken

ontwikkelen, die zo goed

en filmrecensies, Roberto Mattos

beschreven zijn dat we hun

(re Eens weg) BIJNA WEG (DE
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AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1

die Cassandra nodig heeft – tot ze

in een nieuwe psychologische

duistere geheimen ontdekt, die

thrillerreeks door # 1

bewijzen dat de dingen niet zo

bestsellerauteur Blake Pierce,

glamoureus zijn als ze lijken.

wiens gratis bestseller EENS

Onder alle overdaad ligt een

WEG (boek # 1) meer dan 1.000

duister, kwaadaardig web, wat

vijfsterrenrecensies heeft

Cassandra maar al te bekend

ontvangen. Als de 23-jarige

voorkomt. Het roept

Cassandra Vale haar eerste baantje

herinneringen op aan haar eigen

als au pair aanneemt, komt ze

gewelddadige verleden, waar ze

terecht bij een rijke familie op

wanhopig voor op de vlucht is.

een landgoed net buiten Parijs.

En als er een gruwelijke moord

Het lijkt te mooi om waar te zijn.

wordt gepleegd, dreigt dat haar

Al gauw ontdekt ze achter de

kwetsbare geest op te breken.

vergulde poorten een

Een meeslepend mysterie vol

disfunctionele familie, een

complexe personages, gelaagde

verzuurd huwelijk,

geheimen, dramatische

getroebleerde kinderen en

wendingen en bloedstollende

geheimen die het daglicht niet

suspense. BIJNA WEG is het

kunnen verdragen. Als Cassandra

eerste boek in een serie

een baantje als au pair aanneemt

psychologische thrillers die je tot

op het idyllische Franse

diep in de nacht zal blijven

platteland, is ze ervan overtuigd

boeien. Boek 2 – BIJNA

dat ze eindelijk een frisse start

VERLOREN – is nu beschikbaar

kan maken. Vlak buiten Parijs

om vooruit te bestellen!

ligt het historische chateau van

Zwijgen is zilver Rachel Gibson

de familie Dubois, met de

2011-07-07 Chelsea wordt

schijnbaar perfecte familie als

aangenomen als personal assistent

bewoners. Het is de ontsnapping

voor de zwaar geblesseerde en
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even eigenwijze ijshockeyspeler

chicklitauteur van de Verenigde

Mark Bressler. Wat hij niet weet,

Staten. Elk nieuw boek staat

en zij niet wil vertellen, is dat

meteen op nummer 1 in de

haar een riante bonus in het

bestsellerlijsten.

vooruitzicht is gesteld als ze de

De crèche Elle van Rijn

periode waarvoor ze is

2020-11-26 Amsterdam,

aangenomen ook volmaakt. Mark

1942-1943. Tegenover de

doet echter zijn uiterste best om

Hollandsche Schouwburg bevindt

Chelsea het leven zuur te maken,

zich de Joodse Crèche, door de

want met haar sexy voorkomen

Duitsers getransformeerd in een

maakt ze meer in hem los dan hij

verzamelplaats voor Joodse

wil toegeven Rachel Gibson

kinderen voordat zij op transport

schrijft chicklits zoals wij het

gaan. Samen met de andere

willen zien: humor, romantiek,

Joodse kinderverzorgsters van de

steamy seks en, als toetje, échte

crèche bekommert de

liefde. Smullen! Lifestylelog.nl

zeventienjarige Betty Oudkerk

De spanning blijft tot het einde

zich om het lot van de kinderen,

en de realistische stijl zorgt voor

terwijl het leven voor Joden

een moderne roman. NBD over

buiten de crèche steeds

Verslingerd aan jou Het ideale

beangstigender wordt. In het

zwijmelboek! Hitkrant over

diepste geheim weten ze onder

Ware liefde en andere rampen

leiding van Henriëtte Pimentel,

Gibsons personages zijn prettig

de directrice van de crèche, ruim

gestoord én herkenbaar. Haar

zeshonderd kinderen van

intelligente, vlijmscherpe

deportatie te redden, ongeacht de

dialogen maken elke pagina

risico's die dat met zich

spannend én vermakelijk.

meebrengt. De crèche is het

Publishers Weekly Rachel

verzetsverhaal van jonge

Gibson is momenteel dé

vrouwen die in wrede
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omstandigheden moeten beslissen

liefde krijgen... Ingesneeuwd

over leven en dood. Moedige

met haar baas Juist op kerstavond

vrouwen met een vurige hoop

komt Amelia vast te zitten door

voor de toekomst - want wie een

een blizzard. Gelukkig verblijft

kind redt, redt de wereld.

ze in een luxeresort in Aspen -

De jongen zonder hoop Victoria

waar ze moet doen alsof ze de

Quinn 2021-06-24 Ik heb een

vriendin is van haar knappe baas,

geheim dat ik Derek nog niet

Luc Chevalier. Dat bedrog zullen

heb verteld, simpelweg omdat

ze dus nog even moeten

het iets is dat ik nooit met

volhouden. Alleen, is het wel

iemand wil delen. Hij heeft zijn

allemaal toneelspel? Weerzien

geheimen, en ik de mijne. Maar

met Kerstmis Jaren nadat Felicia

wanneer een late avond plots een

hem voor het laatst zag, staat haar

onverwachte wending neemt,

eerste liefde, Gideon Ford,

dringt het tot me door dat de

opeens voor de deur,

waarheid aan het licht moet

aantrekkelijker dan ooit. Tot haar

komen. Maar dan komt hij er zelf

verwondering wil hij de

achter ... en dat maakt het een

feestdagen samen doorbrengen.

miljoen keer erger.

Hij is zeker betoverd door de

Harlequin Kerstspecial Carole

magie van kerst! In elk geval

Mortimer 2020-11-03 Het mooiste

niet door haar... toch?

kerstcadeau dat je kunt geven is...

Leven als prinses in Texas (3 - de

liefde. Miljardair onder de

verzoening) Lizzie van den Ham

mistletoe Wanneer Sophie op het

2017-07-03 Een ex-prinses. Een

laatste moment de kerst van de

jongen met een verleden. Een

knappe, superrijke Max Hamilton

gebroken hart. Sam had nooit

weet te redden, wint ze zijn

gedacht dat Scott tegen haar zou

eeuwige dankbaarheid. Maar

liegen, maar nu haar moeder een

veel liever zou ze zijn eeuwige

detective opdracht heeft gegeven
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in het verleden van haar

ook hun inlevingsvermogen en

vriendje te graven, lijkt het erop

hun passie. Nu is het aan zoon

dat hij haar niet de hele waarheid

Trace en drieling Abby, Maddy

heeft verteld. Als haar vader dan

en Chantel om daarmee een

ook nog in een telefoongesprek

eigen leven op te bouwen. (1)

duidelijk maakt Sam helemaal

VALSE SCHIJN Op een

niet in huis te willen nemen, is

afgelegen ranch in Virginia wijdt

dat de laatste druppel voor de ex-

Abby zich sinds de dood van haar

prinses. In een vlaag van

echtgenoot, een beroemde

verdriet en woede loopt ze van

autocoureur, helemaal aan de

huis weg om vanuit Houston

opvoeding van haar twee

terug naar het veilige Nederland

zoontjes en het fokken van

te vliegen. Daar ontmoet ze bij

paarden. Dit leven, dat ze met

toeval advocaat Alex Davis.

veel geduld en moed heeft

Hoewel haar verstand iets anders

opgebouwd, wordt onverwacht

zegt, schreeuwt Sams hart heel

bedreigd door de komst van

duidelijk dat ze Scott terug wil.

Dylan Crosby, een journalist die

Kan Alex haar daar misschien bij

een boek over haar man schrijft.

helpen..? Soms is er licht aan het

Voor hem mogen zijn vele

eind van de tunnel.

vragen gewoon bij zijn research

De Ierse O'Hurleys Nora Roberts

horen, voor Abby leiden ze naar

2020-09-15 De Ierse O’Hurleys:

een pijnlijke waarheid die achter

een hechte familie om meteen in

slot en grendel moet blijven,

je hart te sluiten. Het

omwille van haar kinderen. Maar

onafscheidelijke artiestenechtpaar

dat is niet het enige gevaar dat

Frank en Molly heeft altijd

de vasthoudende Dylan vormt.

geprobeerd om niet alleen hun

Minstens zo onrustbarend is de

volharding aan hun vier

wervelwind aan emoties die hij

kinderen door te geven, maar

in haar losmaakt... (2)
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DANSENDE STER Haar naam

roem heeft ze geleerd met al te

mag dan in neonletters worden

enthousiaste fans om te gaan,

geschreven, Maddy geeft niets

maar als een vurige

om roem. Voor haar telt alleen

‘bewonderaar’ de grens

dat ze kan dansen en telkens

overschrijdt door haar te

weer die fijne energie kan

bedreigen, realiseert ze zich dat

voelen als ze het podium op gaat.

ze bescherming nodig heeft. Tot

Al wordt ze de laatste tijd wel

haar frustratie komt die

nogal afgeleid door Reed

bescherming in de persoon van

Valentine, de knappe

de stuurse, geharde

ondernemer die haar nieuwe

privédetective Quinn Doran...

voorstelling financiert. Reed is

Aanvankelijk verfoeit Quinn zijn

overrompeld door de

nieuwe positie als oppas van een

aantrekkingskracht die Maddy op

verwende actrice. Al snel beseft

hem uitoefent. Zij is immers een

hij echter dat hij de kordate en

dromer, en hij is lang geleden

scherpzinnige Chantel absoluut

gestopt met dromen. Zijn leven

niet moet onderschatten.

draait nu om rijkdom en macht.

Wanneer de bedreigingen erger

Dus maakt hij zichzelf wijs dat

worden, beseft hij bovendien ook

het in hun beider belang is om

iets anders: als hij wil dat ze in

afstand te houden. Maar Maddy

leven blijft, zal hij dichtbij

zou geen echte O'Hurley zijn als

moeten blijven. Heel dichtbij...

ze deze fascinerende man zonder

(4) GELUK ALS TOEGIFT

slag of stoot liet gaan! (3)

Gillian Fitzpatrick is niet direct

VERRASSENDE ROL Chantel is

onder de indruk wanneer ze

een echte Hollywoodster:

Trace O'Hurley eindelijk vindt.

getalenteerd, adembenemend

Hij is nogal aangeschoten en

mooi en buiten het bereik van

uitermate bot. En déze man zou

gewone stervelingen. Door haar

haar broer uit de handen van
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terroristen kunnen redden?

Karel Vinck, gewezen

Helaas is hij haar laatste hoop, dus

topmanager, die talrijke grote

zet ze haar afkeer opzij en doet

bedrijven door een zware crisis

haar best hem over te halen.

heeft gehaald. Zo'n crisis is

Vanaf het moment dat hij

(levens-)bedreigend, maar schept

zwicht, vangt ze echter steeds

tegelijk uitzonderlijk kansen. De

vaker een glimp op van de

zekerheden verdwijnen, de

intrigerende man achter de

bestaande orde staat op losse

rauwe façade... Eigenlijk wil

schroeven, structuren worden

Trace helemaal niet

vloeibaar. Het is een uitgelezen

samenwerken, met niemand. Hij

moment om cruciale

wil whisky. Hij wil vergeten.

verbeteringen door te voeren,

Zijn werk als spion heeft hem al

om stappen te zetten naar een

zijn illusies ontnomen. Maar aan

betere wereld. Een wereld die

de zijde van de onbevangen

beter functioneert.

Gillian begint hij opeens te

Rechtvaardiger, duurzamer. In

verlangen naar de liefdevolle

dit hoopvolle, ambitieuze boek

familie die hij ooit achterliet. En

nodigt Karel Vinck samen met

naar een toekomst met een

VRT-journalist Wim Van den

zekere vasthoudende

Eynde tientallen mensen uit om

roodharige... Eerste compleet

hierover na te denken. Hoe

nieuwe en uitgebreide editie!

moeten we onze economische

De kracht van een crisis Karel

relance organiseren? Hoe

Vinck 2021-06-17 "De

bereiken we een wezenlijke

wereldwijde corona-pandemie is

politieke vernieuwing? Zijn er

een geweldige, unieke

manieren om Europa te

opportuniteit, die we met beide

versterken? Hoe moeten we

handen moeten grijpen." Dat is

onze relatie met Congo en Afrika

de opmerkelijke boodschap van

herdenken? Kunnen steden een

new-holland-l555-skid-steer-manual

7/27

Downloaded from
besteblogs.nl on August
11, 2022 by guest

rol spelen in onze democratische

gedetailleerde dagmenu's (met

samenleving? Hoe overwinnen

boodschappenlijstjes en meal

we mentaal deze crisis?

preptips) om je natuurlijke

Keto in 15 minuten -

vetverbranding te activeren en

Mediterraans Julie Van den

van de low carbkeuken een

Kerchove 2021-03-16 Combineer

duurzame, flexibele levensstijl te

de gezondheidsvoordelen van het

maken. De 70 mediterrane

mediterrane dieet met de kracht

gerechten bereid je in minder

van gezonde vetten Meer dan 70

dan 15 minuten en zijn gluten-

eenvoudige gerechten, klaar in

en granenvrij, suikervrij,

15 minuten Met uniek Super

grotendeels lactosevrij en een

Verbrander Plan om je

combinatie van vegan,

natuurlijke vetverbranding te

vegetarisch, vis en gevogelte.

activeren Elke dag met volle

Hoogzomer Kim Faber

teugen genieten van veel verse

2021-05-26 Geweldige

groenten, fruit en het beste wat

Scandinavische thriller, voor de

de zee te bieden heeft, is de

lezers van Lars Kepler en Jussi

sleutel tot een lang, gezond en

Adler-Olsen. Inspecteur Martin

gelukkig leven. In haar nieuwe

Juncker is verbitterd over zijn

boek Keto in 15 minuten

degradatie naar een klein

Mediterraan toont

politiebureau in het saaie

bestsellerauteur Julie Van den

provinciestadje Sandsted. Maar

Kerchove hoe je de unieke

heel lang heeft hij niet om

gezondheidsvoordelen van het

daarbij stil te staan, aangezien er

mediterrane dieet combineert

een advocaat vermoord wordt in

met de kracht van gezonde

het stadspark en híj het

vetten voor meer energie, een

onderzoek moet leiden. In

vlottere vetverbranding en een

Kopenhagen onderzoekt

sterker immuunsysteem. Met 21

journaliste Charlotte Junckersen
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een anonieme tip: de

beschikken voor een fijne reeks.'

terroristische aanslag die een paar

NRC Handelsblad **** 'Het is

maanden eerder plaatsvond, had

nogal een opgave om een

wellicht voorkomen kunnen

thrillerdebuut dat wereldwijd in

worden. Haar man, Martin

de vijf sterren-categorie is

Juncker, weigert zich erover uit

gevallen te evenaren. En toch is

te laten uit angst dat hun levens

dat gelukt!' De Telegraaf *****

in gevaar komen. Rechercheur

Winnaar van de Krimimessen

Signe Kristiansen, Junckers

publiekprijs 2021

voormalige partner, is wel bereid

De dochter van de President

om de zaak verder te

James Patterson 2021-06-07 Met

onderzoeken, maar heeft haar

details die alleen een president

handen vol aan enkele

kan weten 'Een geslaagde

privézaken. Als er echter een

politieke thriller. Biedt inzicht

onthoofd lichaam wordt

over hoe het er achter de

aangetroffen en er een verband

schermen van het Witte Huis

lijkt te zijn met de aanslag, bijt

aan toegaat.' **** NRC Er is een

Signe zich alsnog vast in het

nieuwe regering in het Witte

onderzoek. Het was al warm in

Huis. Maar het is de vorige first

Kopenhagen, maar de zomer

family die boven aan de hitlijst

wordt nog broeieriger… 'Een

staat van een internationale

Scandi-thriller zoals een Scandi-

terroristische organisatie.

thriller moet zijn.' VN Detective

Matthew Keating is een

en Thrillergids **** 'De plots van

voormalig Navy seal en de

Faber en Pedersen mogen er

vorige president van de

zijn. Het duo weet verhaallijnen

Verenigde Staten. Nadat een

behendig te vervlechten. (...)

dappere maar noodlottige

Faber en Pedersen lijken over

militaire missie hem zijn tweede

het gereedschap en de energie te

ambtstermijn heeft gekost,
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verhuist hij naar het platteland

Pierce verschijnt een nieuw

van New Hampshire. Daar zou

meesterwerk van psychologische

hij het liefst het leven van een

spanning. REDEN OM TE

'gewone' burger willen leiden,

REDDEN (Een Avery Black

maar een oud-president wordt

Mysterie - Boek 5) - de laatste

nooit meer een gewone burger.

aflevering in de Avery Black-

En een oud-president heeft

serie. In de epische finale van de

vijanden. Wanneer zijn dochter

Avery Black-serie is

ontvoerd wordt, zet hij de seal-

seriemoordenaar Howard Randall

training en alle connecties die hij

ontsnapt en staat de hele stad

als president heeft opgedaan in

Boston op scherp. Vrouwen

om haar te redden. Want het is

worden gruwelijk vermoord en

maar de vraag of hij op zijn

iedereen vermoedt dat Howard

vrienden in het Witte Huis kan

er weer mee bezig is. Wanneer

rekenen... 'Bestsellerauteur

Boston’s meest briljante en

Patterson geeft hem van jetje,

controversiële rechercheur van

geholpen door ex-President

Moordzaken Avery Black zelf

Clinton. Heel veel actie,

wordt gestalkt en wanneer

onbetrouwbare figuren, geschikt

mensen in haar omgeving een

voor Hollywood.' Vrij Nederland

voor een op brute wijze worden

Reden om te redden (Een Avery

vermoord, lijkt het erop dat de

Black mysterie – Boek 5) Blake

ergste angsten van de stad

Pierce 2019-11-01 “Een

worden bevestigd. Maar Avery

dynamische verhaallijn die je

is niet zo zeker. De moorden

vanaf het eerste hoofdstuk

herinneren haar aan iets dat ze

vastgrijpt en niet meer loslaat.” --

ooit in haar verleden zag. Ze

Midwest Book Review, Diane

herinneren haar aan iets te dicht

Donovan (over Eens weg) Van

bij haar hart, iets dat te maken

de bestverkopende auteur Blake

had met een geheim waarvan ze

new-holland-l555-skid-steer-manual

10/27

Downloaded from
besteblogs.nl on August
11, 2022 by guest

dacht dat ze het lang geleden

personage van Eleonora, die

begraven had... Het meest

moediger is dan menig man in

meeslepende en schokkende

haar tijd.’ - El Correo over

boek van de serie, een

Aquitanië, land van water 1137.

psychologische thriller met

De hertog van Aquitanië – de

hartverscheurende spanning,

meest welvarende regio van

REDEN OM TE REDDEN is de

Frankrijk – wordt dood

finale waarmee je de pagina’s tot

aangetroffen in Compostella. Het

laat in de nacht zult omslaan.

lijkt op een complot en zijn

“Een meesterwerk op het gebied

dochter Eleonora zint op wraak.

van thriller en mysterie. Pierce

Daarom trouwt zij met de zoon

heeft fantastisch werk verricht

van degene die volgens haar de

door karakters te ontwikkelen

moordenaar van haar vader is:

met een psychologische kant, die

Lodewijk VI, koning van

zo goed zijn beschreven dat we

Frankrijk. Maar de koning sterft

in hun gedachten kunnen

tijdens de bruiloft van zijn zoon

meevoelen, hun angsten kunnen

onder gelijke verdachte

volgen en juichen voor hun

omstandigheden. Eleonora en

succes. De plot is erg intelligent

Lodewijk VII zullen samen

en zal je gedurende het hele

moeten uitvinden wie hem, als

boek bezighouden. Dit boek zit

onervaren koning, op de troon

boordevol wendingen en zal je

wil hebben. Tientallen jaren voor

wakker houden tot het einde van

de dood van de hertog van

de laatste pagina.” --Books and

Aquitanië wordt een onbekende

Movie Reviews, Roberto Mattos

jongen door zijn vijf moeders

(over Eens weg)

achtergelaten in een bos.

Aquitanië Eva García Sáenz de

Misschien is hij een monster, of

Urturi 2021-06-22 De ontdekking

misschien een heilige... maar de

van deze roman is toch wel het

kleine jongen overleeft en zal
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uiteindelijk een van de meest

wordt zij als politieke buit steeds

uitzonderlijke mannen van

begeerlijker. Ragnvald en

middeleeuws Europa worden.

Swanhilde, ooit elkaars liefste

Deze roman overspant een eeuw

kameraden, komen op

vol wraak, bedrog en strijd, en

dramatische wijze tegenover

beschrijft op overweldigende

elkaar te staan als zij trouwt met

wijze het mysterie rond de drie

zijn aartsvijand Solvi de Korte.

personen die het begin vormen

De roman voert de lezer mee in

van wat later Europa zal worden

de mythische, gewelddadige en

genoemd. ‘Als het schrijven van

bijgelovige wereld van de

een roman is als het bouwen van

Vikingen, en is gebaseerd op de

een kerk, dan heeft Garcia een

Heimskringla, een cyclus

kathedraal gebouwd. Een

Oudnoorse liederen uit de

fantastisch, perfect gecomponeerd

negende eeuw.

middeleeuws kunstwerk. Het is

Waterland Suzanne Vermeer

de roman waarvan ik zou willen

2020-07-21 Extra spanning van

dat ik hem had geschreven.’ –

de bestverkopende Nederlandse

Juan Eslava Galán

thrillerauteur van 2019.

De legende van Swanhilde

Claudette heeft haar hectische

Linnea Hartsuyker 2017-08-22

leventje in Amsterdam achter

De legende van Swanhilde van

zich gelaten en is met haar man

Linnea Hartsuyker is een

een bed and breakfast begonnen

hartverscheurende

in Umbrië. Onder de Italiaanse

Vikinglegende over Ragnvald en

zon geeft ze kookcursussen aan

Swanhilde, broer en zus. Zij

toeristen en van het begin af aan

bevecht haar eigen vrijheid,

is het een groot succes. Het leven

maar naarmate haar broers

lacht haar toe, maar wat vrijwel

aanzien groeit als rechterhand

niemand weet is dat ze niet

van koning Harald de Blonde,

vrijwillig uit Nederland is
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vertrokken. Al meer dan tien

de Poolse natuurkundige Alfred

jaar draagt ze een geheim met

Mendl, die uit het getto van

zich mee en door de komst van

Warschau op transport naar

een jonge Nederlandse vrouw en

Auschwitz is gezet. De jonge

haar moeder dreigt het verleden

Pool Nathan Blum is Europa

haar nu in te halen. Tijdens een

ontvlucht en werkt als vertaler

etentje valt een naam. Claudette

voor de Amerikanen. Hij spreekt

dacht dat ze voorgoed afscheid

vloeiend Duits en Pools, hij is

had genomen, maar nu blijkt dat

vindingrijk en nu hij alles en

sommige zaken niet weggaan.

iedereen is verloren in de oorlog,

Dat fouten niet zomaar

is hij vooral vastbesloten zijn

verdwijnen. En dus zal ze

leven een zinvolle nieuwe

moeten terugkeren naar waar

wending te geven. Wanneer de

het ooit allemaal begon...

Amerikanen hem vragen het

Alleen hij Andrew Gross

welhaast onmogelijke te doen,

2017-11-14 Andrew Gross heeft

aarzelt hij niet. Hij zal

met ‘Alleen hij’(The One

terugkeren naar Europa en

Man)een bloedstollende en

infiltreren in Auschwitz in een

aangrijpende thriller geschreven

poging Alfred Mendl te

waarin de gruwelen van de

bevrijden. Andrew Gross schreef

Tweede Wereldoorlog in het

eerder negen thrillers onder zijn

algemeen en die van Auschwitz

eigen naam en daarnaast nog eens

in het bijzonder centraal staan.

vijf thrillers samen met James

1944. Terwijl in Europa de

Patterson. ‘Gross heeft de

Tweede Wereldoorlog

beschrijvingen van het

voortduurt, werken de

kampleven opgetekend naar de

Amerikanen uit alle macht aan

verhalen van zijn schoonvader

het Manhattanproject. De code

die in Auschwitz vastzat. Waar

die ontbreekt is ontwikkeld door

de hoofdpersonen fictie zijn, zijn
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de setting en veel van de

vertoont met haar eigen leven...

personages gebaseerd op

In de pers ‘Met haar verhalende

historische feiten. Voeg daaraan

stijl houdt ze de lezer al na

toe het inlevingsvermogen, de

enkele bladzijden stevig in de

actie en de spanning en ‘Alleen

ban.’ NBD Biblion ‘Meeslepend,

hij’ is zowel een ontroerende als

verrassend en heerlijk leesbaar.’

aangrijpende thriller.’ Booklist

Santa Montefiore ‘Een liefdevol

Zomers licht Rachel Hore

verhaal dat tot nadenken stemt.’

2021-04-08 Heerlijke

Sunday Mirror

feelgoodroman, voor de lezers

Als van jou houden verkeerd E.

van Santa Montefiore Fran

L. Todd 2020-07-09 Cayson en

Morrison reist als muzikant de

Skye genieten van hun geluk

wereld over, maar als haar vader

tijdens de wintermaanden. Ze

wordt getroffen door een

slapen elke nacht samen in

hersenbloeding keert ze terug

hetzelfde bed. En ze brengen elk

naar haar geboorteplaats om het

moment van de dag met elkaar

kleine familiebedrijf, een glas-in-

door. Maar hun fysieke relatie

loodatelier, te runnen. De pastoor

neemt maar geen hoge vlucht.

van een nabijgelegen kerk geeft

Skye realiseert zich dat ze bang is

de opdracht om een gebroken

om echt intiem te worden, omdat

raam te restaureren; een prachtig

ze beseft dat ze nooit weer

victoriaans kunstwerk met als

gewoon vrienden kunnen

middelpunt een vrouwelijke

worden als hun relatie niets zou

engel. Terwijl ze werkt aan deze

worden. Wanneer ze dit aan

restauratie gaat Fran in haar

Cayson bekent, leidt zijn reactie

vaders documenten op zoek naar

tot een kantelmoment. Slade

het verhaal achter dit raam, en ze

geniet meer dan goed voor hem

ontdekt een geschiedenis die

is van zijn leven als vrijgezel. Hij

verrassend veel parallellen

vindt het heerlijk om elke avond
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uit te gaan met een ander meisje

landgoed te komen logeren.

en houdt van zijn vrijheid. Maar

Margot werkt aan een boek over

als Trinity een stomme beslissing

de geschiedenis van de familie

neemt en daardoor zichzelf in

Deverill en JP ziet dat boek als

een gevaarlijke situatie brengt,

de ideale manier om zijn

laat hij alles zomaar vallen om

rekeningen met enkele

haar te helpen. Zijn hulp wordt

familieleden te vereffenen. JP’s

echter niet gewaardeerd. Slade

zoon Colm kan zich allerminst

en Trinity vechten een ware

vinden in de plannen van zijn

veldslag uit, en vol verachting

vader. Hij heeft na de scheiding

wenst hij dat ze gewoon zou

van zijn ouders alle contact met

verdwijnen. Maar wanneer het

zijn vader verbroken, maar nu

op een avond van te veel bier en

JP van plan is de vuile was over

whisky tussen hen escaleert,

de familie buiten te hangen,

gebeurt het onverwachte. Een

voelt Colm zich geroepen om in

nacht van dronken seks tegen de

actie te komen. Zelfs als hij

muur van zijn

daarvoor de degens moet kruisen

appartementsgebouw bevredigt

met de charmante en

hen allebei meer dan ooit. Maar

onafhankelijke Margot. In de pers

wat zal dit voor hun onderlinge

‘Net als in de voorgaande romans

relatie betekenen?

van de auteur is de stijl van het

De verre horizon Santa

boek meeslepend, ontroerend en

Montefiore 2021-03-23 Tegen de

beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een

wensen van zijn halfzus Kitty

heerlijk boek om met

Deverill in, verkoopt JP Deverill

regenachtige dagen op de bank

het familiekasteel aan een grote

onder een dekentje met een kop

hotelketen. Ook nodigt hij de

thee te lezen en absoluut een

jonge Margot Hart als

aanrader voor iedereen!’ *****

gastschrijver uit om op het

Chicklit.nl ‘Montefiore doet je
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vergeten waar en met wie je

dat hun liefde verboden is? Een

bent.’ Libelle

nieuw verhaal in de serie

De stagiair Lizzie van den Ham

rondom het Thorbecke College

2021-06-02 Isa van Doornbosch

van de hand van Lizzie van den

geeft Frans op het Thorbecke

Ham.

College. Als ze van de directeur

Race tegen de klok Jo Claes

het verzoek krijgt om een aantal

2021-05-04 Bij het begin van het

maanden een stagiair te

nieuwe academiejaar krijgt

begeleiden, doet ze dat met frisse

hoofdinspecteur Thomas Berg

tegenzin. Ze houdt nu eenmaal

een bizarre brief. Daarin eist de

van een strakke planning en van

anonieme afzender dat het aantal

haar eigen schema. Een stagiair is

buitenlandse studenten aan de

dus alleen maar lastig. Zodra

Leuvense universiteit drastisch

Tristan de Rooij de school

moet verminderen. Om die eis

binnenstapt, groeit haar tegenzin

kracht bij te zetten, zal hij drie

nog meer. Hij is veel te

studenten van vreemde origine

nonchalant naar haar zin en

opsluiten in een ruimte met een

bovendien lijkt hij ontzettend op

beperkte hoeveelheid zuurstof,

haar ex, die een vreemdganger

maar omdat hij slachtoffers wil

en flierefluiter was. En toch kan

vermijden, belooft hij de politie

Isa de stagiair, die eigenlijk veel

aanwijzingen te geven om de

te jong voor haar is, maar niet uit

studenten te redden. Een

haar hoofd zetten. Sterker nog:

misplaatste grap, denkt iedereen.

het lijkt erop dat Tristan haar ook

Tot Berg een sms’je krijgt met de

wel ziet zitten. Toegeven aan

locatie van de eerste ontvoerde

haar gevoelens zou echter haar

student. De boodschap is echter zo

baan en reputatie op het spel

geformuleerd dat niemand er iets

zetten... Kunnen Isa en Tristan

van begrijpt. Grap of geen grap,

elkaar vinden, ondanks het feit

Berg heeft geen andere keus dan
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te proberen om het raadsel op tijd

Duits-joodse arts Lilli Jahn

op te lossen. De race tegen de

(1900-1944), die naar een

klok is begonnen.

werkkamp en later naar

Een hele lieve fuck you Sylvia

Auschwitz werd gestuurd, van

Van Driessche 2021-06-16 Alexa,

waaruit ze tot haar dood

een journaliste die haar dagen

correspondeerde met haar

vult met het schrijven over

kinderen.

lippenstiften en het drinken van

De rebellen van de Koning

cava, wordt naar een filmfestival

Morgan Rhodes 2014-03-25

gestuurd. Wat een routineklus

Morgan Rhodes, De Rebellen van

moet worden, verandert

de Koning Auranos en Limeros

wanneer ze haar jeugdliefde

zijn veroverd, hun koningen

Finneas Mallieu tegenkomt, die

verslagen, en het volk is

intussen een wereldvermaard

verdeeld onder het bewind van

acteur is geworden. Terwijl

hun nieuwe, verraderlijke

Alexa wegvlucht in alcohol,

heerser. Gaius heeft grootse

wordt ze geconfronteerd met

plannen voor zijn nieuwe

verontrustende verhalen over

koninkrijk Mytica, maar hij

seksuele intimidatie in haar

wordt nog altijd van alle kanten

onmiddellijke omgeving.

tegengewerkt. Zo wordt de

Tevergeefs probeert ze de

aanleg van zijn nieuwe weg naar

onderzoeksjournaliste in haar te

de Verboden Bergen, een plek

onderdrukken. Alexa wordt

vol duistere magie, bruut

meegezogen in een gevaarlijke

stilgelegd door aanvallen van

wereld, een die haar dwingt haar

rebellen uit Limeros.

verleden te confronteren en haar

Noodgedwongen stuurt de

toekomst op te offeren.

koning zijn zoon én

Mijn gewonde hart Martin

troonopvolger om op de bouw toe

Doerry 2003 Biografie over de

te zien. Ondertussen moet prinses
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Cleiona van Auranos hulpeloos

schreef zij al enkele paranormale

toezien hoe haar koninkrijk

bestellers. Rhodes woont en

uiteenvalt door de beslissingen

werkt in Ontario, Canada. De

van Gaius. Ze is echter niet

Rebellen van de Koning is het

vergeten wie er achter de dood

vervolg op haar fantasy-debuut

van haar vader en geliefde zitten,

De Wraak van de Kroonprinses.

en ze zint op wraak. Zelfs als dat

Vuurwerk in de sneeuw Sarah

betekent dat ze moet

Morgan 2015-10-27 Een heerlijk

samenwerken met de rebel die

feelgoodverhaal van USA Today

medeverantwoordelijk is voor de

Bestsellerauteur Sarah Morgan.

ondergang van haar koninkrijk.

Tyler O’Neils belangrijkste

Maar er is meer aan de hand.

voornemen deze Kerstmis? Er

Duistere krachten roeren zich in

een groot feest van maken. Niet

het nieuwe koninkrijk en de

voor zichzelf, maar voor zijn

kans om niet alleen Mytica maar

dochter, Jess. Hij heeft trouwens

de hele wereld te regeren, ligt

zelf ook wat te vieren, want

nog altijd voor het grijpen. De

Snow Crystal, het ski-resort dat

vraag is: door wie? Morgan

hij met zijn broers runt, is

Rhodes wilde altijd al prinses

volgeboekt met de kerstdagen.

worden, maar dan wel het type

Dat betekent dat Brenna, zijn

dat kan zwaardvechten en

beste vriendin, bij hem moet

prinsen redt van vuurspuwende

logeren, en hij mag absoluut niet

draken en duistere tovenaars.

laten merken dat hij meer dan

Gelukkig koos ze voor een

alleen vriendschap voor haar

veiliger beroep, ze werd

voelt. Ski-instructeur Brenna

schrijver. Naast haar werk is

Daniels vindt dat ze het prima

Morgan dol op fotograferen,

voor elkaar heeft. Ze heeft van

reizen en reality-tv. Onder het

haar hobby haar werk gemaakt

pseudoniem Michelle Rowen

én ze kan dagelijks
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samenwerken met Tyler, op wie

Michael was het dat moment: de

ze al jaren verliefd is. Niet dat er

seconde dat hij oog in oog kwam

ooit iets gebeurd is... Ze verwacht

te staan met Francesca. Het was

dan ook niet dat het problemen

een wonder dat hij zich staande

zal opleveren dat ze een paar

wist te houden, zo diep was hij

weken een huis zullen delen.

getroffen door haar schoonheid.

Dan gebeurt er iets wat ze geen

Helaas vond het diner in kwestie

van beiden hadden verwacht:

plaats op de avond voorafgaand

Tyler kust haar, en nu is alles

aan Francesca’s huwelijk – met

anders...

Michaels neef. Maar dat was toen.

Een royale vergissing Julia

Nu is Michael meneer de graaf,

Quinn 2021-04-15 De

en Francesca is weer vrij. Helaas

inspiratiebron voor de #1

ziet zij in hem nog steeds niets

Netflix-hit Bridgerton ‘Het

meer dan een goede vriend en

antwoord op Downton Abbey,

vertrouweling. Durft Michael

maar vele malen kleuriger en

hun vriendschap op het spel te

ondeugender.’ De Telegraaf

zetten door haar zijn ware

Londen, 1820. Rijkdom, lust en

gevoelens te tonen? De pers over

verraad zijn aan de orde van de

de Familie Bridgerton serie:

dag in negentiende-eeuws

‘Bridgerton is uitstekend binge-

Engeland. En de familie

materiaal gebaseerd de populaire

Bridgerton staat altijd vooraan.

historische romans van Julia

Francesca Bridgerton ontmoette

Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

Michael Sterling, Londens

populaire kasteelromans.’ ****

beruchtste rokkenjager, tijdens

NRC ‘Je moet de Bridgerton

een diner. In elk leven doet zich

boeken van Julia Quinn gewoon

een beslissend moment voor

lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de

waarna je weet dat niets ooit

moderne Jane Austen.’ Seattle

meer hetzelfde zal zijn. Voor

Woman
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BABADADA, Nederlands met

Punjabi, Pandschabi

lidwoorden - Punjabi (in

Slavenhaler Rob Ruggenberg

gurmukhi script), het

2009-10-31 Tyn gaat op zoek naar

beeldwoordenboek - visual

het enige familielid dat hij nog

dictionary (in gurmukhi script)

heeft: zijn halfzusje Obaa. alles

Babadada Gmbh 2019-10-19

wat hij over haar weet is dat ze

BABADADA dictionaries are

in een dorp aan de Afrikaanse

visual language education: Simple

Slavenkust woont. Ze is door zijn

learning takes center stage. In a

vader verwekt bij een

BABADADA dictionary images

Afrikaanse slavin. Tyn wordt

and language merge into a unit

scheepsjongen op een schip dat

that is easy to learn and

naar Afrika vaart om slaven in te

remember. The goal is to learn

kopen, en weet het dorp te

the basics of a language much

vinden. Maar Obaa is verjaagd

faster and with more fun than

naar het binnenland en moet zich

possible with a complicated text

daar verdedigen tegen woedende

dictionary. This book is based on

krijgers, sluwe tovenaars en

the very successful online

wrede slavenhandelaren. Vinden

picture dictionary

Tyn en Obaa elkaar? Kijk ook op:

BABADADA.COM, which offers

www.slavenhaler.nl

easy language entry for countless

Huurmoord Chris Bradford

language combinations - Used by

2017-11-07 Huurmoord van Chris

thousands of people and approved

Bradford Meeslepend tot de

by well-known institutions. The

laatste bladzijde Bodyguard

languages used in this book are

Connor Reeves krijgt zijn

also called as follows:

gevaarlijkste opdracht tot nu toe.

Niederländisch, néerlandais,

In een land dat geregeerd wordt

holandés, olandese, holandês,

door criminelen, moet hij Feliks

holenderski and Panyabí,

beschermen, de enige zoon van
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de Russische miljardair en

ring van water De ring van vuur

politicus Viktor Malkov. Viktor

De ring van wind De ring van

wil zich inzetten voor het

de hemel

welzijn van alle inwoners van

Nu ik je zie Merlijn Kamerling

Rusland, maar de maffia heeft

2020-09-11 De bijzondere

andere plannen en er staat een

zoektocht van Merlijn Kamerling

prijs op het hoofd van de

naar zijn vader, nu in midprice

miljardair. Feliks is zijn vaders

Het leven en de dood van

enige zwakke plek, en Connor

Antonie Kamerling staan bij

moet samen met zijn rivaal Jason

miljoenen mensen in het

een schild vormen tegen

geheugen gegrift. Maar zijn zoon

chantage, moord en ontvoering.

Merlijn weet helemaal niet zo

Dit is de eerste missie waarbij

veel van zijn vader. Sinds zijn

Connor en Jason samen moeten

dood heeft Merlijn nooit een

werken. En met een

aflevering van GTST bekeken,

sluipmoordenaar op vrije voeten,

geen films van zijn vader

kan het ook meteen hun laatste

opgezet of interviews gelezen.

zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,

Hij wilde het niet en hij kon het

James Bond en Alex Rider

misschien ook wel niet.

weten te combineren in deze

Inmiddels is Merlijn begin

action packed thriller.'

twintig en voor hem voelt het

Goodreads.com Van Chris

soms alsof ook zijn eigen leven op

Bradford verscheen: De

een bepaalde manier stil is

Bodyguard-serie Gijzeling

blijven staan en hij denkt dat dat

Losgeld Hinderlaag Doelwit

iets met zijn vader te maken kan

Huurmoord De Jonge Samoerai-

hebben. Voor het eerst gaat

serie De weg van de krijger De

Merlijn daarom echt op zoek naar

weg van het zwaard De weg van

wie Antonie was. Merlijn

de draak De ring van aarde De

bezoekt familieleden en
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vrienden die hij hiervoor altijd

Public Works Manual 1986

uit de weg ging. Hij praat met ze

Nu of nooit Cara Connelly

over Antonie, wat hij wilde,

2020-11-24 Let’s party! Ellie

waarin ze op elkaar lijken. Wat

Marone is van plan het beste

weten zij van Antonie, van zijn

bruidsmeisje ooit te worden. Het

depressies? En kunnen ze

enige wat ze daarvoor hoeft te

Merlijn helpen aan meer mooie

doen is: - de bruid in een te

herinneringen aan zijn vader?

strakke jurk te hijsen - de

En wat vertelde hij in

champagne te ontkurken - en, o

interviews? Hoe klinkt zijn

ja, NIET in bed te belanden met

stem? Kortom, in Nu ik je zie

de getuige van de bruidegom

gaat Merlijn op zoek naar

Hoe moeilijk kan het zijn? Nou,

antwoorden in alles wat zijn

best moeilijk, want de getuige

vader heeft nagelaten. In de pers

van de bruidegom is niemand

‘Tien jaar na zijn vaders dood

minder dan de supersexy Ryan

durfde Merlijn op zoek te gaan:

Murphy. Drie jaar geleden wees

naar wie zijn vader eigenlijk was

ze zijn huwelijksaanzoek af - het

en uiteindelijk naar zichzelf, wat

brak haar hart, maar ze had geen

ontzettend moeilijk en

keus - waarna hij naar LA

ontzettend moedig is. Want als je

vertrok. Nu is hij terug, en

zo’n zware stap durft te nemen

duidelijk vastbesloten om haar

kun je door met het leven.’ Isa

alsnog te veroveren! Ze doet

Hoes ‘Als hij aan het slot het graf

enorm haar best om hem te

van zijn vader op Zorgvlied

weerstaan - een toekomst voor

bezoekt, komt hij tot een

hen samen zit er nog steeds niet

prachtige verzoening: “Ik zag

in - maar door de blik in zijn

mijn vader en ik zie mezelf.”’

ogen smelt haar voornemen al

NRC Handelsblad ‘Onthutsend

snel als sneeuw voor de zon...

eerlijk.’ De Telegraaf

Mathilda's geheim Corina
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Bomann 2020-10-06 ‘Voor de

leven zoals iedereen het kende

liefhebbers van Lucinda Riley is

verandert voorgoed. In de chaos

de trilogie De vrouwen van de

zal Mathilda haar lot in eigen

Leeuwenhof een absolute

handen moeten nemen en

aanrader.’ Margriet Het prachtige

nieuwe wegen moeten

Zweedse landgoed de

bewandelen op zoek naar geluk.

Leeuwenhof is het decor van de

In de pers ‘Corina Bomann is het

levens van drie heel

Duitse antwoord op Lucinda

verschillende vrouwen. Elk op

Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van

hun eigen manier proberen zij

de trilogie De vrouwen van de

een weg door het leven te

Leeuwenhof staat als een huis.

vinden, op zoek naar een

Over keuzes maken en je hart

gelukkige toekomst in een snel

volgen.’ Algemeen Dagblad over

veranderende wereld. Mathilda

Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en

is zestien als haar moeder in 1931

spannend familieverhaal.’

plotseling sterft en ze alleen

Avrobode

achterblijft. Dan komt de

Zondagsleven Judith Visser

indrukwekkende Agneta

2020-10-06 Rinkelende telefoons,

Lejongård in haar leven. Agneta

felle lampen, rumoerige collega’s

blijkt Mathilda’s voogd te zijn en

én haar hond mag niet mee. Voor

ze neemt Mathilda mee naar het

Jasmijn Vink, die autisme heeft,

prachtige landgoed de

is het dagelijkse kantoorleven

Leeuwenhof in het zuiden van

een ware beproeving. In

Zweden. Mathilda weet niet dat

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit

Agneta haar tante is, maar

hoe ze, ondanks alle chaos, een

voordat Agneta haar over haar

veilige en overzichtelijke wereld

afkomst kan vertellen, wordt

voor zichzelf kan creëren. Hoe ze

Europa verscheurd door de

haar hoofd boven water kan

Tweede Wereldoorlog. Het

houden – niet alleen op kantoor,
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maar ook op het turbulente pad

lang elke dag iets te doen waar

van de liefde. Liefde voor

ze bang voor is. Duiken met

haarzelf, voor haar hond Romy,

haaien, karaoken, haar exen

voor de mensen om haar heen,

opzoeken, acupunctuur, de

en in het bijzonder voor die ene

Kilimanjaro beklimmen: haar

man die zo zijn best doet haar te

hilarische en soms aangrijpende

begrijpen... Waar Zondagskind

avonturen leren haar wie ze is

ging over opgroeien met

en waartoe ze allemaal in staat

autisme, gaat Zondagsleven over

blijkt te zijn. ‘Onverschrokken

je eigen weg vinden en trouw

memoires van een jonge

blijven aan wie je bent.

journaliste die een jaar lang haar

Vrouw zoekt berg om tegen op

angsten overwint. Inspirerend,

te zien Noelle Hancock

zinderend plezier van begin tot

2011-08-22 Maak kennis met de

eind.’ - Kirkus Review

ongelooflijk grappige en

‘Hartveroverend, inspirerend en

charmante Noelle Hancock, die

hilarisch. (...) Wat een geluk dat

haar goedbetaalde baan als

wij lezers dit avontuur mogen

gossipbloger onverwacht

meemaken.’ - Julie Powell

kwijtraakt. Op zoek naar een

auteur van Julie & Julia

nieuwe uitdaging komt ze per

In corontaine Youp van 't Hek

toeval de quote tegen: `Doe elke

2020-10-08 De nieuwe bundel

dag een ding waar je bang voor

van Youp! Ooit vroeg de

bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze

hoofdredacteur van NRC

quote doet Noelle beseffen dat ze

Handelsblad aan een groep lezers

van een ambitieuze en

welke columnist altijd moest

enthousiaste vrouw is veranderd

blijven. Het antwoord was: Youp!

in een timide, twijfelend

Daarna vroeg hij welke

persoon. Ze besluit Eleanors

columnist onmiddellijk mocht

advies op te volgen door een jaar

vertrekken. Het antwoord was
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weer: Youp! En liefst zo snel

had dat de afgelopen maanden

mogelijk. Twee keer met stip op

durven denken? Evi is

de eerste plaats. Youp zelf moet

dolgelukkig, maar gaat het haar

daar hartelijk om lachen. Hij

lukken om de liefde lang genoeg

vindt het heerlijk om al 35 jaar

verborgen te houden voor haar

spraakmakend te zijn. Iedereen

collega’s en de leerlingen? En

mag een uitgesproken mening

wat vinden de kinderen er

over hem hebben, graag zelfs.

eigenlijk van?

Het was een stevig

Het beste dat ik ooit meemaakte

columnseizoen. Een door een

Abbi Glines 2020-04-07 Het is

virus totaal ontwrichte

weer zomer, het nachtleven

maatschappij in een wankele

bloeit in het kuststadje Sea Beeze,

wereld. Bruut uit balans door de

Alabama. Schaars geklede,

moord op George Floyd.

zonverbrande mensen genieten

Iedereen is ondertussen op weg

van livemuziek en de geur van

naar het nieuwe normaal,

versbereide visgerechten. Eli

wetende dat het oude normaal

Hardy kijkt om zich heen en

ook niet echt normaal was. Is het

vraagt zich af of het wel een

nieuwe dat dan wel? Youp

goed idee was om hiernaartoe

denkt van niet. Of dat weet hij

terug te keren. Hij is niet meer

wel zeker. Dat laatste is een

dezelfde zachtaardige persoon die

grapje. Hij weet namelijk niks

een jaar geleden op zijn motor uit

zeker. Net als u en ik. Is dat zijn

deze plaats vertrok. En daar staat

kracht? Of juist zijn zwakte?

hij nu, met zijn slordige,

Samen met jou Lenthe

krullerige blonde haren en

Leeuwenberg 2020-12-16 Nu Evi

tatoeages op zijn armen. Eli

eindelijk heeft toegegeven dat ze

Hardy is terug en zeker niet van

de vader wel ziet zitten is haar

plan om lang te blijven. Maar dan

leven compleet veranderd. Wie

komt hij Ophelia tegen, en blijkt
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de wereld er toch anders uit te

kuststadje Wilfordshire. Het is

zien.

zomer en Lacey is verrukt als

Een Verstoord Bezoek (Een

haar vriend, de plaatselijke

Lacey Doyle Cozy

banketbakker, haar verrast met

Mystery—Boek 4) Fiona Grace

een romantisch weekendje weg

2021-01-18 "Zeer vermakelijk.

in een van de nabijgelegen

Dit boek is een aanrader voor de

kuststadjes. Ze kan haar geliefde

permanente bibliotheek van elke

hond meenemen en lekker op

lezer die een goed geschreven

antiekjacht gaan. Maar er volgt

mysterie, met een aantal

een nog grotere verrassing voor

onverwachte wendingen en een

Lacey wanneer haar familie uit

intelligent plot, kan waarderen.

New York ineens onverwachts

Je zult niet teleurgesteld zijn.

op de stoep staat—en zij ook mee

Een uitstekende manier om een

willen! Alles gaat mis wanneer

koud weekend door te brengen!”

Lacey in het nabijgelegen stadje

--Books and Movie Reviews,

verwikkeld raakt in een

Roberto Mattos (over Moord in

moordzaak. Haar reputatie staat

het Landhuis) EEN

op het spel en zij is misschien

VERSTOORD BEZOEK (EEN

wel de enige die de moord kan

LACEY DOYLE COZY

oplossen. Boek #5 in de serie is

MYSTERY—BOEK 4) is het

binnenkort beschikbaar!

vierde boek in een charmante

Eens begeerd (een Riley Paige

nieuwe cozy mystery serie van

Mysterie--Boek #3) Blake Pierce

Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar

2019-10-25 Eens begeerd is het

oud en net gescheiden, heeft een

derde boek in de bestseller-serie

drastische stap genomen: ze heeft

met Riley Paige, die begint met

haar snelle leven in New York

Eens weg (boek 1): een gratis

City achter zich gelaten en zich

download met meer dan 100

gevestigd in het schilderachtige

vijfsterren recensies! Als er in
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Phoenix dode prostituees worden

wel veel te ver om haar nog van

gevonden, wordt er eerst niet

de afgrond terug te kunnen

veel aandacht aan besteed. Maar

trekken. Rileys zoektocht brengt

als er een patroon van

haar naar de verontrustende

verontrustende moorden wordt

wereld van prostituees, van

ontdekt, beseft de plaatselijke

gebroken gezinnen en

politie al snel dat er een

verbrijzelde dromen. Ze leert dat

seriemoordenaar als een gek

er zelfs bij deze vrouwen

tekeergaat, en deze zaak gaat hun

onderling sprankjes hoop zijn,

pet te boven. Gezien de unieke

hoop om niet door een

aard van de misdaden wordt de

gewelddadige psychopaat beroofd

FBI erbij geroepen, want ze

te worden. Als er een tiener

hebben hun meest briljante geest

ontvoerd is, worstelt Riley in

nodig om deze zaak op te lossen:

een panische race tegen de klok

Special Agent Riley Paige. Riley,

om de diepten van de geest van

die nog moet bijkomen van haar

de moordenaar te doorgronden.

laatste zaak en probeert om de

Maar wat ze ontdekt leidt haar

stukjes van haar leven bij elkaar

naar een uitkomst die zelfs voor

te rapen, is eerst afwijzend. Maar

haar te schokkend is. Eens

als ze over de trieste aard van de

begeerd is een duistere

misdaden hoort en beseft dat de

psychologische thriller met

moordenaar weer snel zal

bloedstollende spanning, en is het

toeslaan, voelt ze zich

derde deel in een meeslepende

genoodzaakt. Ze begint haar jacht

nieuwe serie – met een geliefd

op de ongrijpbare moordenaar en

nieuw personage – waardoor je

haar obsessieve karakter laat haar

tot diep in de nacht blijft lezen.

te ver gaan; dit keer misschien

Boek 4 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
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