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tune

Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme
ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire
opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig
moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze
docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier
(letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt,
kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker
gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in
een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor
River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar
komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen...
en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden –
en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een
smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers
uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte
romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht
aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van veranderende
psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn

naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw
(Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar
personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar
wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin
van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews,
Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede
boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het
eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van
haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten
huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt
haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met
Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel
achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar
inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is
nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles:
juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim
heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar
vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en
leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en
eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde
voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen,
intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle
leeftijden aanspreken. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle
liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie Reviews. Deze bundel bevat de eerste
twee boeken van Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS VAN
KONINGEN), een epische, 17-delige fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren
recensies. Je krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand. Een geweldige
introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het
epische verhaal rondom een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje
aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier
kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt dat hij
anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich

aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te beschermen tegen de
kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door zijn
vader wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van
de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn
eentje op uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen
te worden. Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen familiedrama’s,
machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn
kinderen een erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron
van al hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te
worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij
mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een
bijzondere lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de
dochter van de koning. Terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij
machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de
tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een
moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij
het land van de Draken. Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan
worden die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn training afronden. Maar die wordt
plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen
die zijn liefde bedreigen en hem en het gehele koninkrijk ten onder willen brengen.
EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van
tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar een wereld die we
nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek bevat 82.000
woorden.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde
verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle
zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de
tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine
gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een
beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich
verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het
water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een
nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke
manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen
reisgenoten sprak.
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de

internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke
doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De
internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken
van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale misdrijven
het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau ter hand kan
worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het Statuut
van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het primaat bij nationale
jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale gerechten
geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd moet
worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun plegers.
Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van
staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en
vrezen zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen
stonden ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de
leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van
het Amsterdam Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat
bewerkingen van de bijdragen tot het symposium.
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze
heeft een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer
geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking
dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft
kunnen krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag
op Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling
van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen,
maar ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan
sommige grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid
kan haar familie breken of haar hart openen...
Hebzucht Arne Dahl 2013-06-01 Tijdens een G20-top over de financiële crisis
worden twee mensen op beestachtige wijze vermoord. Terwijl hij zijn laatste adem
uitblaast, fluistert een van de slachtoffers geheimzinnige woorden. Vormen deze
woorden de onthulling van een internationaal misdaadnetwerk? De eerste zaak
voor de geheime Europol-unit Opcop. Korte tijd later wordt in een bos bij Londen
weer een lijk gevonden dat op eenzelfde verschrikkelijke manier is toegetakeld.
Het internationale team van Opcop tast in het duister. Eén ding wordt de mannen
wel steeds duidelijker: de omvang van het misdrijf doet zelfs de meest ervaren
agenten naar adem happen.
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften...
Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs zien
komen: van de ring tot de jurk, van de stralende blikken tot... de tranen van

verdriet. En het is precies dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te
gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek gelaten worden is meer
dan genoeg! Maar wanneer ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed
waarom ze de liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn puberende
zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en heeft problemen op
school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets aan
haar zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én
dat hij ondertussen haar hart wil veroveren!
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk complotverhaal
boordevol actuele politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C. Rosenberg
is het bloedstollende vierde deel in de Marcus Ryker-serie. De minister van
Buitenlandse Zaken is onderweg voor de ondertekening van een vredesverdrag
tussen Israël en de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens
de voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie.
Amerikaanse en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden
en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij
wachten tot hij gered wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
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
Diesel Progress North American 1985
De weg naar Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2020-09-01 Josephine
Rombouts en haar man raken op een dood spoor als blijkt dat hun zoons niet goed
gedijen in het Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te reageren op
een advertentie die een nieuw bestaan in een ecogemeenschap in Schotland
belooft. Als ze zijn aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt de realiteit daar
rauwer dan de ecologische droom die hun was voorgespiegeld. emDe weg naar
Cliffrock Castleem beschrijft het vertrek uit Nederland, de weg langs
onderwijsbegeleiders en leerplichtambtenaren, een strafzaak en het opbouwen

van een nieuw leven in een ander land. Josephine moet in haar nieuwe
woonplaats leren omgaan met een manische landeigenares, een pyromane
Japanse monnik, stugge Schotse medebewoners, veel sneeuw en een spookdorp.
Als ze hoort dat op een naburig landgoed, Cliffrock Castle, een witte cottage
beschikbaar is en een huishoudster wordt gezocht, grijpt ze deze onwaarschijnlijke
strohalm met beide handen aan.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer
de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde
vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super
Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek
Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe
je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de
kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een
sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding te
activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken.
De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges,
samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle
leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie
lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of
Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE
TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In
DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij
verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt
vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al
snel dat hij een leger van duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee
kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan
geven die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven –
moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het
lot van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de
Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de sekteleider om
erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt haar
naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste
geheim te weten komt. Eén die het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer
de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur
liggen door het grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij

Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te
leiden. De Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen,
terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven
naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending
krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht
aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts.
Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze
onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk
een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is
omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als
godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om
mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan het
einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl
goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste
veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn
geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD
een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van
ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van
gebroken harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en
heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld
brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE
GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden!
“Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend.” —Publishers
Weekly (regarding A Quest of Heroes)
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek
van Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die
wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de
eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen
De tv-series van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen
kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.'
Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in AmsterdamNoord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-NietDood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie waarbij het
ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel
meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild
voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen.
Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan
houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders
kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven
wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op
zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken,

al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren.
Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te
houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond,
het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich
opgewekt naar de eindstreep.
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single op
aarde! De zomer staat voor de deur en al haar vrienden hebben plannen waarin zij
niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt nadat ze de bruiloft van haar
vriendin tot in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én
Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude
vriend Kasper, die een flitsend leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij
haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door te brengen. Er staat
Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop
verliefd óp en ín the city that never sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?
De Kleuren van het leven Lorraine Fouchet 2018-07-04 Kim verruilt het pittoreske
eiland Groix voor de Cote d’Azur, om als gezelschapsdame in dienst te treden van
de steenrijke en dementerende Gilonne. Deze excentrieke bejaarde krijgt wekelijks
bezoek van haar zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder. Kim raakt gecharmeerd
van het duo. Maar dan ontdekt ze dat de echte en enige zoon van Gilonne twee
jaar eerder is verongelukt. Gilonne lijkt hier niet van op de hoogte te zijn. Wie is
deze man die wekelijks op bezoek komt? Kim is vastbesloten dit familiegeheim te
ontrafelen. Ondertussen vraagt ze zich af of ze er wel goed aan heeft gedaan haar
veilige eiland, waar het leven opgeruimd en overzichtelijk was, te verlaten.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens
begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met
Eens weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies!
Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel
aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden
wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als
een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard
van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante
geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog
moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij
elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de
misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar
obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om
haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar
naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en
verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes
hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als
er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de
diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt

leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is
een duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde
deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –
waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe
academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de
anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense
universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte
hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de
politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap,
denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel
op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
MotorBoating 1981-03
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit 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
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre
neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan ze ooit had
gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar
moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht van de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar
mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet.

Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken
van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet van haar
leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardensserie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’,
‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het
land met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de
zonnewende’).
Auxiety Dieuwertje Heuvelings 2020 Je begrijpt het niet. Ik heb dit nodig, weet je
hoeveel shit er nog steeds over me gezegd wordt? Ik heb cijfers nodig, cijfers
liegen niet. 'Een muzikale pageturner over het gewicht van succes.' - ALI B 'Dit
boek is voor de liefhebber van literatuur, muziek én maatschappelijke
vraagstukken.' - TIM HOFMAN 'Geheime liefdes, grote ego's en angst om jezelf te
verliezen. Auxiety geeft een soms pijnlijk maar herkenbaar inkijkje in het
streamingtijdperk.' - ANGELIQUE HOUTVEEN 'Dieuwertje Heuvelings is op papier
net Paagman.' - MULA B Dieuwertje Heuvelings (1989) is sinds 2007 werkzaam in
de muziekindustrie en was onder andere playlist editor bij Spotify, waar ze de
explosieve groei van de Nederlandse hiphop van dichtbij meemaakte en vormgaf.
Daarnaast schreef ze voor SSBA Salon en Hard//hoofd. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van
Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die
onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt
wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp
de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd
weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’
en ‘Een oude eik was getuige’.
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2012-0704 Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de
samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is
daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen
door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van
literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en mogelijkheden om
burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. De raad
onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen
voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de
rol van beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het
perspectief van burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek

van de WRR leidt tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en
beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en
voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de OAPEN
Library - http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van
het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt
vooral gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In
EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen
tussen de titanische krachten van goed en kwaad, terwijl Andronicus en Rafi al
hun duistere krachten gebruiken in een poging om Thors identiteit te vernietigen
en de controle over zijn ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het
zwaarste gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om zichzelf uit de greep
van zijn vader te bevrijden. Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn, vergezeld
door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de Onderwereld in, vastberaden om
Argon te vinden en hem uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze ziet hem als
haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te redden, maar de Onderwereld
is groot en verraderlijk, en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece
leidt de Krijgsmacht op een vrijwel onmogelijke missie om te doen wat nog nooit
eerder is gedaan: afdalen in de dieptes van het Ravijn om het verloren Zwaard
terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en exotische rassen,
is elk van hen vastberaden om het Zwaard te houden voor hun eigen doelen.
Romulus, gewapend met zijn magische mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de
Ring te betreden en het Schild te vernietigen; Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey
moeten vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het betekent om
hun volk te verraden en Andronicus te dienen; Mycoples worstelt om te
ontsnappen; en in een schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk
onthult. Zal Thor zichzelf terugvinden? Zal Gwendolyn Argon vinden? Zal Reece
het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan slagen? Zullen Kendrick, Erec, Bronson en
Godfrey overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring volledig
verwoest worden? EEN GIFT VAN WAPENS 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 coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen
moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De
zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven, structuren
worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te

voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit
om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische relance
organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In Vermoord en vermist wordt
inspecteur Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing
blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de schokkende
ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot
dan toe dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet
iets wat ze niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet
overboord is gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de
zaak en raakt al snel verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De
tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen,
moet ze erachter komen wat Carolee heeft gezien.
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van
Cane Barsetti. Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd de
voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader
hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en het wijnbedrijf van mijn familie zou
overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er van me wordt
verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn vader
beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me
honderd miljoen dollar om zijn dochter te kopen van de Underground. Maar nadat
ik haar heb gekocht en haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat het allemaal
gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen om de wreedste man die ze ooit
had gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.
Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2018-11-20 Downton Abbey in de
eenentwintigste eeuw: het verhaal van een droombaan op een kasteel in
Schotland Als de Nederlandse Josephine Rombouts met haar gezin aan de
Schotse westkust gaat wonen, grijpt ze de kans om housekeeper op het
plaatselijke kasteel te worden met beide handen aan. Zonder enige kennis van
huishouding of de Britse elite probeert ze zich staande te houden in haar nieuwe
omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse landeigenaren, Franse koks,
Schotse onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette en tradities. Met humor
en scherpe observaties beschrijft Rombouts een microcultuur waarvan het bijna
onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog bestaat. Tafeldekken met een meetlat,
de strenge regels voor het dragen van tweed – ze verbaast zich vaak, maar leert
snel. De verlaten, ruige natuur van Schotland vormt het fraaie decor van haar
belevenissen.
De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13 Midden in de woestijn rondom

de mysterieuze Nazca-tekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete zon.
Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de doden? Open het oog!’ In
zijn notitieboekje staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over
‘bezoekers’. Als de Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega
Luz de man vinden, worden ze ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de
man in hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of door wát?
Tijdens hun spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het
mysterie opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de
mensheid... Maar is de wereld daar klaar voor?
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller
van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning &
Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de
25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil
weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog
klein waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze
mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar
moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in
verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel
van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van
Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van
de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins
Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe
koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk
geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van
de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf
het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een
reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten
op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles)
AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is
boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te
doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen

voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI, met
zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar
wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar
niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een
weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar
kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar
naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben.
Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor
Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke
realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar
dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan
stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat
zich afspeelt op het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen
en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks, een
explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke
Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de
wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze serie zijn
laaiend enthousiast over de setting, de personages en de prachtige verhalen. Een
must-read voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie - 3 verhalen uit de
serie met gratis extra verhaal! (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een
zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is
gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die
moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend.
Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet
meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar
verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd
op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt
echter met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn
gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul
en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen?
Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE
STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden.
Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok
voor haar vallen. Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel
wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar
kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij
voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden
heeft hij een paar blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij

opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in
ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen
Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen
op aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de
dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn verleden
achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers.
Dat uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van
het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit was.
Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen,
zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op
een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn om hem duidelijk te
maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent
dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als
Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen
ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS EXTRA
VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het
plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein
dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor
het eerst in jaren Nate weer - de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar
vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet
van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook
los verkrijgbaar.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een
beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan
Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet
haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam
ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten,
en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een
paar bekende, vurige ogen kijkt…
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair
Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en
met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van
zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot
dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert.
Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen.
En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te
schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor

altijd verliezen.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire
auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de
rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en
vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op
afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is.
Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward
zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook
romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers
haar verslavende dirty office romance De baas.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een
drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de
radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar
zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam
en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn
Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer
omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een
onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt
de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
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