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herinneringen van mensen te wissen en in een uniek boek vast te leggen.
'En hoe gaat het met u, dokter Sacks?' Lawrence Weschler 2019-10-31 Begin

Een dergelijk boek kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. Op een

jaren tachtig ontmoette Lawrence Weschler de toen nog hard aan de weg

dag doet Emmett een verbijsterende ontdekking. In een kluis onder de

timmerende Oliver Sacks in New York. Het was een onzekere periode voor

werkplaats van zijn mentor ontdekt hij een boek met zijn eigen naam erop.

de jonge neuroloog: Sacks' eerste boek Ontwaken in verbijstering was tien

Een onvergetelijke historische roman die zich afspeelt in het Engeland van

jaar eerder al verschenen, maar hij had het grote publiek nog niet bereikt.

voor de industriële revolutie.

Met de jaren groeide Sacks' bekendheid en werd de vriendschap tussen hem

Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als

en Weschler hechter. Op zijn sterfbed vroeg Sacks zijn goede vriend of hij

dit geen magische kerst wordt... Na het schrijven van de ene na de andere

zijn verhaal zou willen optekenen. Dit boek is het resultaat van dat verzoek.

bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een

In En hoe gaat het met u, dokter Sacks? brengt Weschler Sacks' extravagante

paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een

persoonlijkheid prachtig tot leven. We worden teruggevoerd naar Sacks'

verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een

jongere jaren vol drugs en turbulentie, volgen hem in zijn werk als

fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het

neuroloog en schrijver, zien hem patiënten helpen en vrienden vermoeien,

water gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in

en we volgen zijn strijd met medische en wetenschappelijke instellingen om

ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte

aandacht te krijgen voor zijn belangrijkste bekommernis als neuroloog: de

remedie tegen een writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel

individuele menselijke ziel. Weschler is erin geslaagd om Sacks' belangrijkste

weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan? (2) ONTELBARE

vraag voor zijn patiënten - Hoe gaat het met u? -terug te kaatsen naar de

KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén verzengende kus, en

beroemde neuroloog zelf.

toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets

Vuur en As 4 - Voorbij de storm Sabaa Tahir 2021-06-24 De explosieve finale

meer liet horen, besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt

van de internationale bestsellerserie Vuur en As van Sabaa Tahir Lees nu het

iemand iets kostbaars van haar, en alleen híj kan haar helpen het terug te

langverwachte slotdeel van de internationale bestsellerserie Vuur en As van

krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar

Sabaa Tahir: Voorbij de storm. Eerder verschenen ook: De heerschappij van de

trots in moet slikken en de neiging moet weerstaan om hem te wurgen...

maskers (deel 1), Een fakkel tegen het duister (deel 2) en De Nachtbrenger

Tijdens de spannende zoektocht die ze samen ondernemen, beginnen de

(deel 3). De strijd tussen de Nachtbrenger en Laia en haar vrienden breekt nu

vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan

pas echt los. De djinns zijn door toedoen van de Nachtbrenger bevrijd en

ze zich het best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een

verwoesten alles wat op hun pad komt. Als het aan de Nachtbrenger ligt, is

heleboel nieuwe! (3) WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand

dit nog maar het begin... Intussen roept zijn bondgenoot commandant Keris

om mistletoe? Een zaak over een stelende kerstman? Ach, waarom ook niet.

Veturia zichzelf uit tot keizerin. Iedereen die haar gezag niet erkent, wordt

Na twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly Malone

een kopje kleiner gemaakt. Bovenaan op haar dodenlijst staan de

weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze daardoor ook een

Bloedklauwier en haar overgebleven familieleden. Laia, die aan de kant staat

beetje afgeleid van de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij

van de Bloedklauwier, wil de Nachtbrenger nu voorgoed vernietigen. Maar

veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd,

in haar pogingen om hem de genadeslag te geven, wekt ze een oude kracht

maar dat weet hij niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan

tot leven die haar óf de glorieuze overwinning brengt óf haar roemloze

te laten. Dat ze nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze zich

ondergang wordt... ‘Vuur en As lees je niet, maar verslind je!’ Boekhandel

allang bij neergelegd. Ze is immers het kleine zusje van zijn beste vriend.

Het Leesteken, Purmerend

Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de zinderende

Vlinders in Central Park Sarah Morgan 2017-08-29 Voor de fans van Jill

spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook

Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die

los verkrijgbaar.

zich afspeelt in New York! Veel liefs uit Manhattan In New York is ware

Nightingale Way - Romantische nachten Samantha Young 2020-08-06

liefde moeilijk te vinden - al is die soms dichterbij dan je denkt! Deel 2 Voor

Nightingale Way – Romantische nachten is het achtste deel in de heerlijke,

bloemstylist Frankie Cole bestaan happy ends alleen in sprookjes; na de

sexy serie van Samantha Young. Voor de lezers van E.L. James, Jennifer

desastreuze scheiding van haar ouders is ze haar geloof in de liefde verloren.

Probst en Sylvia Day. Logan heeft twee jaar lang geboet voor de fouten die hij

Mannen houdt ze daarom het liefst veilig op afstand. De enige man bij wie ze

maakte. Nu is hij klaar om opnieuw te beginnen. Hij heeft een geweldig

zich op haar gemak voelt, is haar vriend Matt - en dat is zuiver platonisch.

appartement, een goede baan en veel vrouwen om hem af te leiden van zijn

Maar sinds kort is er iets vreemds aan de hand: waarom slaat haar hart telkens

verleden. En een vrouw die hem helemaal gek maakt... Grace ontsnapte aan

op hol als ze bij hem is? Matt Walker is al jaren verliefd op Frankie, maar hij

haar manipulatieve familie door naar een nieuwe stad te verhuizen. Haar

laat niets merken. Hij weet immers dat ze allergisch is voor alles wat met

nieuwe leven is bijna perfect. Het enige wat ze hoeft te doen is haar Mr.

liefde te maken heeft. Toch heeft hij de laatste tijd sterk de indruk dat ze hem

Right vinden – of in ieder geval een manier bedenken om haar

met andere ogen bekijkt. Als hij niet beter wist, zou hij zelfs zeggen dat ze

onweerstaanbare maar irritante womanizer van een buurman te negeren.

met hem flirt! Zal hij het erop wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat

Grace wil niets te maken hebben met Logan, totdat een levensveranderende

in Manhattan?

verrassing langzaam de wilde hartenbreker verandert in de sterke, stabiele

De boekbinder Bridget Collins 2019-05-09 Emmett, een boerenzoon, gaat in de

man waar ze naar op zoek was. Pas wanneer ze begint te zwichten voor zijn

leer bij een boekbindster. Zij weet dat hij de aangeboren gave heeft om

charmes, dreigt haar eigen rommelige verleden alles te verpesten wat ze tot
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dan toe hebben opgebouwd...

de paniekaanvallen die ze sinds kort heeft. Wanneer alles alleen maar slechter

Tot de laatste cent Erin Duffy 2012-08-15 Alex wordt aangenomen bij een

lijkt te gaan, stuurt haar familie haar naar New York. Daar ontmoet ze de

van de grootste handelshuizen op Wall Street en komt als vierentwintigjarige

knappe en gitaar tokkelende Noah. Penny wordt verliefd en natuurlijk houdt

in een macho mannenwereld terecht. Dan slaat de beurscrash toe! Blijft Alex?

ze elke ontwikkeling bij op haar blog. Maar Noah heeft ook een geheim, een

Of moet ze haar hoge hakken uitschoppen en keihard wegrennen? Een blik

geheim dat Penny’s dekmantel in gevaar brengt. En erger nog: ook haar

achter de schermen van de tumultueuze beursvloer, waar dromen en

belangrijkste vriendschap komt hierdoor op het spel te staan.

miljarden in een vloek en een zucht kunnen verdampen.

Plotseling, liefde Aharon Appelfeld 2016-01-25 Plotseling, liefde van de

Verliefd op de cowboy Maisey Yates 2019-05-14 Gold Valley Sexy, ruig,

veelgeprezen Aharon Appelfeld is een emotioneel boek over de groeiende

onbeteugeld... de knapste cowboys vind je in Gold Valley, Oregon! Deel 2 Van

liefde tussen een oudere schrijver die met zijn dramatische oorlogsverleden

sommige dingen moet je gewoon afblijven, vindt Bennett Dodge. Zoals zijn

worstelt en zijn jonge ongetrouwde hulp. De Israëlische Ernst, in de zeventig,

vriendschap met Kaylee Capshaw. Ze zijn al jaren beste vrienden en hebben

woont alleen. Zijn eerste vrouw en dochter zijn door de nazi’s vermoord, van

samen zelfs een dierenkliniek opgezet. Wanneer Bennett tot zijn

zijn tweede is hij gescheiden. Hij wordt verzorgd door Irena, dochter van

verbijstering ineens een zoon blijkt te hebben - een puber bovendien! - heeft

Holocaust-overlevenden. Langzaamaan geven ze zich bloot en ze beseffen dat

hij haar harder nodig dan ooit. Maar net wanneer hij dacht dat zijn wereld

ze meer voor elkaar betekenen dan ze dachten wanneer Ernst in een

niet nóg meer op zijn kop kon worden gezet, kust Kaylee hem... En wat ze

depressie belandt. Plotseling, liefde is ontroerend, hartverscheurend en zal

daarmee bij hem losmaakt, overtreft zijn stoutste dromen!

geen lezer onberoerd laten.

Ga heen, zet een wachter Harper Lee 2015-07-14 De 26-jarige Jean Louise

Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle

Finch – ‘Scout’ – vertrekt vanuit New York om haar vader Atticus in

Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering,

Maycomb, Alabama te bezoeken. Tegen de achtergrond van de spanningen

maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair

rond de burgerrechten en de politieke strijd in het zuiden van Amerika,

nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke

ervaart Jean Louise een bitterzoete thuiskomst wanneer ze de waarheid leert

waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith

over haar familie, haar geboortestad en de mensen die ze liefheeft.

wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de

Herinneringen uit haar jeugd komen bovendrijven en haar waarden en

bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van

overtuigingen worden op de proef gesteld. Vele, inmiddels iconische,

oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van

personages uit Spaar de spotvogel keren terug in Ga heen, zet een wachter,

Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de

dat een perfect portret schetst van een jonge vrouw en haar wereld die beide

mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre

een pijnlijke, maar noodzakelijke verandering doormaken. Ga heen, zet een

slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar

wachter werd halverwege de jaren vijftig geschreven en is een

wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen

onvergetelijke roman, vol wijsheid, menselijkheid, passie en humor. Een

leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim

ontroerend boek dat niet alleen een prachtig tijdsbeeld oproept, maar ook

willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti

relevant is voor onze huidige tijd. Het bevestigt de voortdurende kracht van

Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op

Spaar de spotvogel en geeft tegelijkertijd extra diepte en een nieuwe

zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met

betekenis aan deze Amerikaanse klassieker.

Matt Damon in de hoofdrol.

Alleen voor haar Abbi Glines 2017-06-16 Allen voor haar is het tweede deel

Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea

in de Sea Breeze-reeks van bestsellerauteur Abbi Glines Het is tropisch heet

Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie met

inde kustplaats Sea Breeze. De enige afleiding van de hitte is flirten en alles

Marcus in Alleen voor haar. Het leven van Cage begon langzaamaan van de

wat daaruit volgt. Playboy Cage is eigenaar van een luxe appartement waar

rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn

het een komen en gaan is van gasten. Het merendeel van het zijn bloedmooie

baseballbeurs te kunnen behouden - het enige waar hij naast Low om geeft -

meisjes met lange benen die nooit langer blijven dat een nacht of twee. Als

moet Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea Breeze. Op een

Cage plotseling een nieuwe huisgenoot krijgt in de vorm van Marcus, die zijn

boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes. Misschien is dat wat

liefdesverdriet probeert te vergeten, verandert zijn leven volledig. Vanaf het

Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van de

moment dat Marcus bij hem woont, is er iemand te gast die hij niet kan

boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige dochter te hebben. Cage ziet een

vergeten. Willow - Low voor vrienden - is het meisje met wie Cage wil

hoop geheimen en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel

trouwen, dat weet hij zeker. Maar ze zijn als dag en nacht, en Marcus begrijpt

mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel klaar voor de

niet hoe Low het losbandige gedrag van Cage kan uithouden. Wat ze

consequenties?

eigenlijk nodig heeft is een echte man, iemand die knap én verstandig is,

Willem Sandberg Willem Jacob Henri Berend Sandberg 2004

zoals Marcus. Maar algauw komen Cage, Marcus en Low erachter dat een

Levensbeschrijving van de grafisch kunstenaar die van 1937-'62 als directeur

driehoeksverhouding heel snel heel ingewikkeld kan worden.

van het Stedelijk Museum in Amsterdam baanbrekende gedachten over de

10 truths en een dare Ashley Elston 2021-05-20 De nachtmerrie van elke

opzet en inrichting van een modern museum ontwikkelde.

laatstejaars: toch níét afstuderen? Olivia staat op het punt om als beste van haar

Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook

klas af te studeren, wanneer ze tot haar schrik ontdekt dat ze een onderdeel

golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje

van haar studie nog niet heeft afgerond en nog maar één week heeft om dit

Aruba met haar vrienden wordt één groot feest, tot ze Elise vermoord

voor elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet ondertekend formulier...

aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en

Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk golftoernooi zou haar uit de brand

Anna en Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar

moeten helpen, maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar grote

voor Anna begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces

nieuwsgierige familie er niet achter komt. Dat blijkt nog een hele uitdaging,

afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu

want haar moeder kan iedere stap volgen met een tracking app op haar

alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland.

telefoon. Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en Wes haar

Ze studeerde politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van

helpen dit geheim te bewaren. Nu kan er niets meer misgaan, toch? Of

Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles. Verraad is haar eerste YA-

schoppen de golfers en die knappe, maar vooral onbereikbare jongen toch haar

thriller. Eerder schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en

hele plan in de war? ‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk? Absoluut.’ De Leesclub van

romans voor volwassenen.

Alles over 10 blind dates

Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce

Girl Online Zoe Sugg 2015-01-23 Penny heeft een geheim: onder de alias Girl

2019-11-01 “Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk

Online blogt ze over schooldrama’s, jongens, haar rare, chaotische familie en

vastgrijpt en niet meer loslaat.” --Midwest Book Review, Diane Donovan
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(over Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake Pierce verschijnt een

serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het

nieuw meesterwerk van psychologische spanning. REDEN OM TE

Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel

REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste aflevering in de

mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor

Avery Black-serie. In de epische finale van de Avery Black-serie is

Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs

seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de hele stad Boston op

vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is

scherp. Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen vermoedt dat

vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de

Howard er weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en

politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de

controversiële rechercheur van Moordzaken Avery Black zelf wordt gestalkt

aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en

en wanneer mensen in haar omgeving een voor een op brute wijze worden

Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De

vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van de stad worden bevestigd.

toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van

Maar Avery is niet zo zeker. De moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit

mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...

in haar verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te dicht bij haar hart, iets

Total war - Rome - ondergang van Carthago David Gibbins 2013-09-19 David

dat te maken had met een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang geleden

Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago Hoe ver zou jij gaan

begraven had... Het meest meeslepende en schokkende boek van de serie, een

voor Rome? Total War - Rome - Ondergang van Carthago is het verhaal van

psychologische thriller met hartverscheurende spanning, REDEN OM TE

de Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius Secundus, en van zijn

REDDEN is de finale waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht zult omslaan.

greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale

“Een meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft

oorlog in Noord-Afrika en de belegering van Carthago. Fabius

fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen met een

overwinningen bezorgen hem bewondering en respect, maar trekken ook

psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun gedachten

hebzucht en jaloezie aan. Zo leert hij al snel dat zelfs je trouwste bondgenoten

kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes.

je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter neer op één

De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit

vraag: hoeveel is hij bereid op te offeren voor zijn visie van Rome?

boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de

Ondergang van Carthago, geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de

laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)

bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie epische verhalen. Een

Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het

verhaal over het lot van één man en zijn reis door het hart van het Romeinse

ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij

Rijk. Een wereld waarin elke soldaat en elke burger militaire slimheden en

in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer.

politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...

Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár

Het Medici mysterie Kathleen McGowan 2011-05-03 Na de controversiële

niet op. Niets zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden.

publicatie van haar zoektocht naar het evangelie van Jezus Christus, Het Boek

Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar

der Liefde, duikt journaliste Maureen Paschal opnieuw de geschiedenis in,

hart. Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.

omdat haar geliefde Bérenger Sinclair een link blijkt te hebben met Lorenzo

De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen

deMedici. In hun zoektocht ontrafelt Maureen de kunstwerken van de grote

King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet

meesters en vrienden van deMedicis: Donatello, Botticelli en Michelangelo.

Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een

Ze vindt aanwijzingen naar de legende van Longinus Gaius, de Romeinse

onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige

soldaat die Jezus met zijn speer stak. Zou deze Romein, gedoemd om eeuwig

verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon

te leven, iemand kunnen zijn die ze kent? Zou zijn beruchte Speer van het

op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid.

Lot, zelfs door Hitler gezocht, de sleutel kunnen zijn voor Bérengers lot?

Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende

Terwijl Maureen en Bérenger haastig op zoek gaan naar antwoorden, worden

Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom

ze achtervolgd door iemand die de eeuwenoude bloedvete voor altijd wil

lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers

beëindigen...

over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’

Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar nichtje Bee denken

Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende

eindelijk een veilige plek te hebben gevonden om aan hun belagers te

wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een

ontkomen, maar het tegenovergestelde is waar: zowel de koude magiërs als

doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de

generaal Camjiata zijn ervan overtuigd dat de twee meisjes een grote rol

lezer mee.’ Vrij Nederland

zullen spelen tijdens de dreigende oorlog in Europa, en ze doen er alles aan

De dood van Harriet Monckton Elizabeth Haynes 2020-02-04 1843. Harriet

om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als de nacht van Allerzielen zich

Monckton wordt dood aangetroffen. Vergiftigd of door eigen hand? Ze bleek

aandient en duistere krachten in de geestenwereld worden gewekt, gaat Cat

verwikkeld te zijn in diverse relaties maar ook haar goede vriendin Frances

op zoek naar bondgenoten om deze nieuwe dreigingen af te wenden. Wie

is verdachte in deze zaak. Elizabeth Haynes heeft met De dood van Harriet

kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo verliefd is op Cat dat hij bereid

Monckton haar meesterwerk geschreven. In november 1843 wordt de 23-

is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het magiërshuis dat op Cat

jarige lerares Harriet Monckton dood gevonden achter de kapel in Bromley

jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding staat vast: in de nacht van

die ze regelmatig bezocht. Het dorp is geschokt, helemaal wanneer het

Allerzielen wordt traditioneel de Wilde Jacht geopend, en die eist altijd

autopsierapport vermeldt dat ze zwanger was. Harriet bleek verwikkeld te

bloed... mensenbloed!

zijn in relaties met ten minste drie mannen, maar ook haar goede vriendin

Op zoek naar altijd Jennifer Probst 2016-06-15 Arilyn Meadows is een expert

Frances wordt gezien als verdachte in deze moordzaak. Wie heeft Harriet

in het helpen ontstressen van anderen, maar zelf kan ze amper stoppen met

vermoord en wie is de vader van haar ongeboren kind? Elizabeth Haynes

rennen. Naast haar baan als coach voor singles op zoek naar een serieuze

schreef vier psychologische thrillers die wereldwijd vertaald zijn en

relatie is ze ook nog yogalerares, vrijwilliger in een dierenasiel, therapeut en

waarvoor ze diverse prijzen won. De dood van Harriet Monckton is gebaseerd

mantelzorger voor haar geliefde opa. Geen tijd dus om de ware te vinden –

op historische feiten.

maar sinds ze haar yogavriend in een zeer compromitterende positie aantrof

Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen

met een dame, houdt ze haar hart sowieso liever gesloten. Dus als politieagent

en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog

Stone Petty — het toonbeeld van mannelijkheid en machogedrag — bij haar

vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren

aanklopt voor verplichte lessen in koel blijven als zijn baan te spannend

zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken

wordt, zweert Arilyn dat ze zijn verleidelijke blikken en sexy grijns zal

van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met

negeren. Maar wat ze ook probeert, de stomende aantrekkingskracht tussen

‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-

hen valt gewoon niet te ontkennen, en voor ze het weet wordt ze
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meegesleurd in een achtbaan van gevoelens die ze nooit eerder heeft gekend.

een mysterieus manuscript in handen krijgt, is ze al snel gegrepen door het

India Place - Wilde dromen Samantha Young 2019-07-05 Slechts één nacht

historische verhaal. Maar de roman is niet compleet. Jen zet alles op alles om

heeft Hannah Nichols de hemel op aarde ervaren – met Marco, haar grote

de schrijver te vinden, zelfs als dat betekent dat ze terug moet naar waar ze

jeugdliefde. De volgende ochtend wordt ze alleen wakker. Vijf jaar lang laat

opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een beladen plek waarvan ze hoopte

Marco niets van zich horen en Hannah weet een ding zeker: dit zal ze hem

dat ze die voorgoed achter zich had gelaten. “‘Verhaal zoekt liefde’ voert je

nooit vergeven. Zijn vertrek uit Edinburgh waarbij hij Hannah achterliet,

mee door de tijd op een magische en prachtige reis.” – Julie Cantrell, auteur

was de grootste fout van Marco’s leven. Nog elke dag heeft hij er spijt van.

van ‘Het lied van de bomen’. Lisa Wingate schreef eerder ‘Bloeimaand’, ‘De

Vijf jaar later komt hij Hannah weer tegen. Maar kan hij haar terugwinnen?

zomerkeuken’ en ‘Veilig bij jou’, die als bookazine is uitgegeven onder de

Zeker wanneer de fouten uit zijn verleden zwaarder lijken te wegen dan

titel ‘Zomer in Moses Lake’.

verwacht... Is er een tweede kans voor een eerste liefde?

Stiefmoederscollectief Sam Baker 2009-10-31 Eve had nooit gedacht dat ze ooit

Vuur en As 3 - De Nachtbrenger Sabaa Tahir 2018-11-12 De Nachtbrenger

moeder zou worden, laat staan stiefmoeder. Maar toen werd ze verliefd op

van Sabaa Tahir is het razend spannende vervolgdeel van de bestsellerreeks

Ian, weduwnaar en vader van drie kinderen. Ians dochter Hannah heeft al

Vuur en As, rondom Laia van Serra en Elias Veturius. Binnen het Imperium

een hekel aan Eve voordat ze haar heeft ontmoet en doet geen enkele moeite

en daarbuiten wordt de dreiging van een oorlog steeds groter... Terwijl

deze mening bij te stellen. Sarcastische opmerkingen, hongerstakingen en

Helena vecht tegen Keizer Marcus en de machtshonger van de Commandant,

dodelijke blikken; Hannah schuwt geen enkel middel om het bloed onder

staan de levens van haar zus en alle anderen in het rijk op het spel. Ver weg

haar nagels vandaan te halen. Samen met haar vriendinnen Clare, Lily,

van huis probeert Laia uit alle macht de Nachtbrenger te stoppen. Maar haar

Melanie en Mandy vormt Eve het stiefmoederscollectief . Onder het genot

jacht op hem wordt gesaboteerd door een vertrouweling. Intussen heeft Elias

van een kop koffie of een wijntje bespreken ze hun liefdeslevens, ambities en

zijn vrijheid opgeofferd om te dienen als Zielenvanger, hij is dood noch

natuurlijk hun stief monsters. Want wie beweert dat alle stiefmoeders

levend. Kost deze keuze hem zijn menselijkheid?

krengen zijn, heeft hun stiefkinderen nog nooit ontmoet!

Vurige adem Maya Banks 2018-11-06 Zijn gevoelens voor haar laten zich niet

Stad in brand Don Winslow 2022-04-26 Weergaloos eerste deel in nieuwe

langer temmen... In haar tienerjaren werd Eliza Cummings achtervolgd en

trilogie van een van Amerika's grootste verhalenvertellers. Providence, 1986.

lastiggevallen door een psychopaat. Tot ze de moed vond terug te vechten en

De negenentwintigjarige Danny Ryan is een hardwerkende havenarbeider,

de politie hielp haar belager achter slot en grendel te zetten. Nu, jaren later,

een liefhebbende echtgenoot, een loyale vriend en af en toe ‘mankracht’ voor

ontvangt ze het verschrikkelijke bericht dat hij is vrijgelaten. Het zal een

het Ierse misdaadsyndicaat dat toezicht houdt op een groot deel van de stad.

kwestie van tijd zijn voordat hij haar opspoort, en dus ziet ze maar één

Danny wil niets liever dan zijn leven veranderen en droomt ervan om

uitweg: vluchten... Wade Sterling houdt iedereen op een afstand en wordt

opnieuw te beginnen, ergens ver weg, samen met zijn vrouw Terri. Maar als

het liefst met rust gelaten. Maar als hij ontdekt dat Eliza, de enige vrouw die

er een oorlog uitbreekt tussen rivaliserende bendes, raakt hij verwikkeld in

hem ooit echt heeft weten te raken, in nood is, laat hij zijn beheerste,

een conflict waar hij niet aan kan ontsnappen. Danny moet alles op alles zetten

degelijke façade vallen. Zijn gevoelens voor haar laaien in alle heftigheid op.

om zijn ‘familie’ te beschermen: de vrienden die als broers voor hem zijn.

Hij zal alles op alles zetten om haar te beschermen, want ze hoort bij hem!

Stad in brand is het eerste deel in een weergaloze nieuwe trilogie over de

Alleen voor nu Abbi Glines 2018-03-01 Nieuw (4e) deel in de populaire Sea

Ierse en Italiaanse misdaadsyndicaten in het Amerika van de jaren tachtig en

Breeze-serie! Een onuitputtelijke aantrekkingskracht bereikt zijn kookpunt.

negentig. Over het werk van Don Winslow: ‘Stad in brand onderzoekt

Preston is geen goede jongen. Maar ondanks dat is Amanda al een eeuwigheid

klassieke thema’s als loyaliteit, verraad, eer en corruptie aan beide kanten van

verliefd op hem. Als ze eindelijk de moed heeft verzameld hem te versieren,

de wet. Dit is een hedendaagse Ilias, geschreven door een van Amerika’s

loopt dat niet goed af. En toch blijft ze naar hem verlangen. Vooral nu het

grootste verhalenvertellers.’ Stephen King ‘Alle grote thema’s van het

erop lijkt dat hij ook interesse in haar heeft. Niemand wil dat ze samen zijn.

thrillergenre uitgedrukt in snedige dialogen.’ de Volkskrant ‘Verbluffend en

Amanda's broer Marcus niet, en Prestons vrienden al helemaal niet. Daarvoor

urgent.’ The New York Times

kennen ze Prestons slechte kant veel te goed. Zelfs Preston beseft dat hij niet

Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar

goed genoeg voor haar is.

aan? O zeker, Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds

Dilemma van de liefde Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van

wanneer ze de knappe en zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt - maar dan

Bridgerton Lady Mary Cynster is op zoek naar een echte held. Maar waar

wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is

vindt ze die…? Eindelijk is het moment aangebroken waar Lady Mary

een beginnende tattoo artist, hij een succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per

Cynster jaren op hee¬ gewacht. Nu haar zus Henrietta zich verloofd heeft , is

toeval samen een hond redden in een heftige storm, ontdekt ze dat Caleb ook

het háár beurt om de liefde van haar leven te vinden. Ze weet precies wie ze

een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár

wil – en dat is zeker niet de wilde, ontembare en verleidelijke markies van

aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun

Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt daar heel anders over.

vooroordelen heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een

Nog nooit hee¬ hij een vrouw ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp –

perfecte match zijn?

of in zijn bed... tot hij Lady Mary Cynster ontmoet. Maar Ryder wil zijn

Het vuur in mij Erin Stewart 2019-10-18 Het vuur in mij is een

leven veranderen en kan dat alleen met Mary aan zijn zijde. Nu is het aan

prachtverhaal over een meisje dat alles verliest tijdens een brand. Een intens,

hem om Mary daarvan te overtuigen en haar hart te veroveren..

maar humorvol verhaal, geschreven door Erin Stewart. Huisbrand In een

Goed bewaard geheim Sarah Morgan 2018-10-23 Een groot geheim drijft hen

vreselijke huisbrand heeft Ava alles verloren: haar ouders, haar beste

uit elkaar... Nancy weet dat ze geen geweldige moeder is geweest. Maar dat

vriendin, haar thuis en zelfs haar gezicht. Hoe kan Ava nu nog een normaal

ze daar een reden voor had, zal ze nooit aan haar dochters vertellen. Haar

leven leiden? Wie wil er bevriend zijn met een monster? Ze had niet

dochters, de zussen Lauren en Jenna, hebben een onverwoestbare band, die

gerekend op Piper, een meisje op haar nieuwe school dat ook een brand

verdergaat dan alleen een familieband: ze delen ook een geheim. Laurens

overleefde. Met haar sarcastische, botte humor krijgt zij Ava langzaam weer

zestienjarige dochter, Mack, is een lastige puber die alles en iedereen op een

uit haar cocon. Maar zelfs de stoere Piper is niet zo onaantastbaar als ze lijkt -

afstand houdt, vooral aar eigen moeder. Door een ingrijpende gebeurtenis

iedereen heeft littekens, maar ze zijn niet allemaal even makkelijk te zien.

moeten Nancy, Lauren, Jenna en Mack een zomer met elkaar doorbrengen

Erin Stewart Het vuur in mij is zo'n zeldzaam intens verhaal dat je hardop

op het eiland Martha’s Vineyard. Misschien is dat het moment om eindelijk

laat lachen én tot tranen toe roert. Een prachtverhaal dat binnenkomt als een

eens eerlijk tegen elkaar te zijn?

mokerslag. Het is het debuut van de Amerikaanse Erin Stewart. De

Verhaal zoekt liefde Lisa Wingate 2016-07-01 Lisa Wingate verrast met

vertaalrechten zijn nog voor verschijnen verkocht aan 16 landen.

‘Verhaal zoekt liefde’, een roman die begint in het kantoor van een uitgeverij

Mijnheer Eekhoorn en de maan Sebastian Meschenmoser 2008 Mijnheer

en eindigt in het ruige landschap van North Carolina.Als redacteur Jen Gibbs

Eekhoorn vindt de maan voor zijn huis. Angstig stelt hij zich voor hoe hij in

rockstar-romance-boxed-set-ebook-emme-rollins

4/5

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

de gevangenis terechtkomt als men ontdekt dat hij de maan heeft.

liefde, aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij

Prentenboek in oblong met expressieve zwart-witillustraties met enkele

en ik had kunnen lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden

kleuraccenten. Vanaf ca. 5 jaar.

wanneer het oké is om van iemand te houden.' Nic Stone over Zij en ik

Zij en ik Nic Stone 2018-10-05 Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al

De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader

elf jaar beste vrienden, maar alles verandert als de mooie, sprankelende Rae

gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik

hun leven instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal

inga op hun eisen. De machtigste man van Italië neerschieten. Cato Marino.

zou ik het niet erg vinden, maar op dit moment negeert mijn beste vriendin

De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane

Jupiter Sanchez me om een of ander meisje te appen. Rae Evelyn Chin: Ik

is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was

ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney laten me voelen dat ik

onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn

hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter 'Jupe' Charity-

vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed

Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje dat je

kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de Barsetti’s, maar

liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets doen.

speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow

Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om

Barsetti en Bones jr.**
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