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Tsjaikovskistraat 40 Pieter Waterdrinker 2017-11-06 Beschrijving van wat er gebeurde voor, tijdens en na de Russische Oktoberrevolutie in 1917, verpakt in de eigen levensgeschiedenis van de
auteur.
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft
gehad op zijn leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en
de herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Hoe de doden spreken Val McDermid 2021-05-25 In Hoe de doden spreken vervolgt McDermid de internationaal geprezen thrillerserie over Tony Hill en Carol Jordan. Als er op het landgoed van een
oud klooster een lichaam wordt aangetroffen, blijkt al snel dat iemand die grond als zijn persoonlijke begraafplaats heeft gebruikt. Het klooster staat al jaren leeg, en sommige van de lijken zijn vele
jaren oud – zou dit het werk kunnen zijn van meerdere, onafhankelijke moordenaars? Het onderzoek levert meer vragen dan antwoorden op. Sinds het desastreuze verloop van hun laatste zaak,
moeten Tony Hill en Carol Jordan vanaf de zijkant toekijken. Beiden worstelen ze met hun eigen problemen. Ondertussen wacht iemand die er een gruwelijke modus operandi op na houdt rustig op
een kans om toe te slaan...
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op
een verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat
Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij
achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op
alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
De essentie van het geluk Dalai Lama 2014-07-30 In 'De essentie van het geluk' geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het geluk. Aan de hand van
praktische voorbeelden leert hij ons alledaagse obstakels aan te pakken en een voller en gelukkiger bestaan te creëren. Dit boek geeft inzicht in gevoelens zoals verdriet, angst en onzekerheid die
de weg naar geluk kunnen bemoeilijken, en helpt ons de essentie van ons bestaan te herontdekken voor een krachtig en gelukkig leven. 'De Dalai Lama toont zich wederom een groot leraar!' Boeddhistisch Dagblad 'Een van de meest geliefde spirituele leiders ter wereld' - Erica Terpstra
De dokter en ik - Erotisch kort verhaal B. J. Hermansson 2020-03-02 ‘Kun je even langskomen in mijn kantoor?‘ Ik sta op. Ik voel het meteen. De spanning slaat toe. Ik voel me zowel zwak als
gespannen. Dit is de eerste keer dat hij meer dan een paar woorden tegen me gezegd heeft. Liz werkt als medisch secretaresse in een kliniek. Ze voelt zich aangetrokken tot de opvallende en
zelfverzekerde dokter en hij fascineert haar. Gedurende de dag luistert Liz naar zijn stem en werkt ze zijn dictaten uit. Ondertussen fantaseert ze over alles wat ze wil dat hij met haar doet. De dokter
is als een drug voor haar. Hij roept haar naar zijn kantoor nadat ze verschillende fouten in de medische dossiers heeft gemaakt. Ze ziet eindelijk haar kans en besluit hem te verleiden - deze keer
echt. "De dokter en ik" is een erotisch kort verhaal over lust en verlangen. B.J. Hermansson heeft een unieke stijl en schrijft verhalen die tegelijkertijd vol vaart en poëzie zitten, maar die de lezer ook
uitdagen om vraagtekens te plaatsen bij onze traditionele denkbeelden, vooral als het gaat om normen en seksualiteit.
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste leesvoer voor een avondje me-time. Zalig.’ Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times
Caro Swanson weet niet zo goed wat ze met haar leven aan moet, behalve dat ze wel eens ‘iets nieuws’ wil doen. Als ze een advertentie ziet waarin een heer op leeftijd een assistente zoekt voor in
zijn landhuis in de Schotse Hooglanden, twijfelt ze geen moment en schrijft ze een brief. Tot haar verbazing wordt ze meteen aangenomen, en ze vertrekt naar het prachtige landgoed Glen Liddell.
Eenmaal aangekomen valt Caro als een blok voor het ruige, overweldigende landschap, voor het onvervalst Schotse -kasteel met het meer ernaast en voor de charmante oude laird van het
landgoed. Ze voelt zich al snel helemaal thuis in haar nieuwe leven, en als ze op een dag een klein meisje ontmoet dat snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal verloren. Z-eker als ze in de
vader van het kind de man herkent die ze jaren geleden ontmoette op een Grieks eiland en die ze nooit heeft kunnen vergeten. De pers over de boeken van Katie Fforde ‘Een verrukkelijk boek.’
Sunday Express ‘Echt op en top romantisch escapisme.’ Daily Mail 'Zalig genieten.’ Woman & Home ‘Warm, briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de
koningin van de eigentijdse romantiek. Een onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie en moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna iedereen moet wel van de boeken van Katie Fforde houden.’ Closer
Rozen in de sneeuw Brenda Novak 2018-01-02 Zijn jeugdliefde, Olivia, trouwde met een ander, en zijn huwelijk met haar jaloerse zus werd een ramp. Sindsdien is Kyle Houseman genezen van de

liefde. Lourdes Bennett, die zijn vakantiehuis huurt voor de winter, is dan wel beroemd, leuk én bloedmooi, maar is dat niet juist een heel gevaarlijke combinatie? Het lijkt hem dan ook beter om uit de
buurt te blijven van de countryzangeres. Helaas gooit een kapotte verwarming roet in het eten... Als er íéts is waarvoor Lourdes niet naar Whiskey Creek is gekomen, is het een man. Ze wil in alle
rust werken aan haar comeback, want haar carrière zit, net zoals haar relatie, in een dal. In een ijskoud huis gaat dat niet, wat ook echt de enige reden is dat ze Kyles aanbod aanneemt om bij hem
te logeren. Alleen, die onverwachte kus!
De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige reden dat ik nog leef, is omdat de baby in me groeit. Mijn baby heeft mijn leven gered. Nu ben ik een gevangene in het bolwerk van Cato. Hij is
kwaad op me. Elke keer dat hij naar me kijkt, is hij woest. Hij weigert met me te slapen, omdat ik nu de vijand ben. Maar ik mis hem ... en hij mist mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn vader te redden,
maar nu betekent hij iets voor mij. Ik geef om hem en ik weet dat hij om mij geeft. Kan ik zijn vergeving verdienen? Kan ik zijn vertrouwen verdienen? Maar zelfs als me dat lukt, zal hij me dan toch
neerschieten?
Lang, knap & sexy (3-in-1) Helen Bianchin 2016-05-17 Bij deze mannen vloeit pure passie door de aderen. Toch geven Ariane, Mikayla en Romy zich niet zomaar gewonnen... Eigenlijk kwam Ariane
hem alleen maar interviewen, maar één smeulende blik van de beroemde Manuolo del Guardo volstaat om haar over te halen voor zijn dochtertje te zorgen. Wat ze niet weet, is dat de vurige
Spanjaard haar niet alleen voor zijn dochter wil hebben, maar ook voor zichzelf... Om haar vaders schuld in te lossen bij de schatrijke Rafael Velez-Aguillera, biedt Mikayla aan diens maîtresse te
worden. Voor hem gewoon een zakelijke deal, voor haar niet, want algauw is ze smoorverliefd. Maar wat moet ze doen wanneer het contract afloopt? Vluchten lijkt de enige uitweg om haar hart te
redden... Drie jaar geleden verloor Romy niet alleen haar onschuld aan de knappe Xavier DeVasquez, hij brak ook haar hart. En nu heeft ze uitgerekend zíjn hulp nodig. Gelukkig is hij bereid die te
geven, al stelt hij wel een bijzondere eis: dat ze met hem trouwt en hem een erfgenaam schenkt! Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een
tussenstop in Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty
Callahan en moet hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg
te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een politiek wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een
nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen spelen.
We horen bij elkaar E. L. Todd 2020-09-24 Trinity en Slade zijn eindelijk officieel samen en hun relatie is niet langer geheim. Maar hoe reageert de rest van de kliek op hun net geopenbaarde, nieuwe
liefde? Cayson en Skye kunnen er het best mee om gaan, omdat ze het al wisten. Maar hoe zit het met de rest van de kliek? Roland is een nog niet ontdekte schrijver. Hij heeft er altijd al van
gehouden om vanuit het hart verhalen te schrijven. Hij heeft veel meer diepgang dan iedereen beseft. Wanneer hij de waarheid opbiecht aan zijn moeder, besluit ze zijn verhalen te lezen. Hoe zal ze
reageren? Cayson wacht op een brief van de medische faculteit, en beseft maar al te goed dat hij een beslissing zal moeten nemen wanneer hij die ontvangt. Skye betekent alles voor hem. Zou hij
zonder haar kunnen leven? Zal die gedachte hem leiden? Of zal het hem vernietigen?
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar
dromen zijn géén bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen.
In lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie. Buig faaldromen om naar
succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom
meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en workshops over de wetenschap en
kracht van het lucide dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
Overgave-trilogie Maya Banks 2016-04-04 Drie verslavende romans vol verleiding en passie Laat me nooit meer los Josslyn kent de ware liefde, en ze weet dat ze het niet nog eens zal vinden. Nu
ze weduwe is zoekt ze het enige wat haar echtgenoot haar niet kon geven: dominantie. Ik geef me over Kylie ziet hoe Jensen naar haar kijkt. De belofte in zijn ogen. Dat ruwe randje van dominantie.
Als ze zich volledig aan hem geeft, zal de pijnlijke leegte in haar hart vervuld worden. Als ze maar durft... Voor altijd van jou In het begin hadden Chessy en Tate alles wat ze wilden: vurige passie.
Chessy voelde zich veilig, vervuld en geliefd door haar man. Maar Tate is de laatste tijd afwezig en Chessy voelt dat er iets moet veranderen.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat
Susan deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk
gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en Een
vakantieliefde.
Winterbloesem Corina Bomann 2017-10-10 Bomanns meeslepende winterroman, nu voor maar € 12,99 December 1902. Een paar weken voor Kerstmis spoelt op het strand bij een kuuroord een
schipbreukelinge aan. De jonge vrouw weet niet meer hoe ze heet, waar ze vandaan komt of wat er is gebeurd met het schip waar ze op zat. Haar enige bezit is de tak van een fruitboom die in haar
kleren verstrikt is geraakt. Johanna, dochter van de rijke familie die het kuuroord runt, is gefascineerd door de drenkelinge en de twee jonge vrouwen bouwen in korte tijd een hechte vriendschap op.
Johanna is eenzaam en ongelukkig: haar familie probeert haar uit te huwelijken aan een man van wie ze niet houdt. Naarmate kerst nadert en iedereen zich op de voorbereidingen van het jaarlijkse
Winterbal stort, nemen de twee vrouwen hun toevlucht tot een oud gebruik: ze zetten de tak van de fruitboom in een karaf water en wensen met heel hun hart dat hun grootste verlangen uit zal
komen. Als de tak bloeit op kerstavond, zal het geluk hun eindelijk toelachen. Maar zal de winter-bloesem echt komen? In de pers ‘Vlot geschreven feelgoodroman voor liefhebbers van
familieverhalen.’ NBD Biblion ‘Een perfecte combinatie van historie, drama, romantiek en spanning.’ Chicklit.n
Lof van de stiefmoeder & geheime notities van Don Rigoberto Mario Vargas Llosa 2017-09-07 Lof van de stiefmoeder is een speelse roman over de lichtheid en de afgronden van de begeerte. Don
Rigoberto is hertrouwd met de wulpse dona Lucretia. Zijn zoontje Alfonso, een cherubijntje met duivelse gedachten, houdt zielsveel van zijn stiefmoeder. Zoveel zelfs dat zijn gloed haar toch al

gemakkelijk ontbrandbare zinnelijkheid doet oplaaien tot een onblusbaar vuur. In Geheime Notities van Don Rigoberto werpt diezelfde Alfonso zich verrassend genoeg op als bemiddelaar tussen
vader en stiefmoeder. Zij raakt opnieuw in de ban van het ventje als hij haar deelgenoot maakt van zijn fascinatie voor erotische tekeningen. Door Alfonso’s verhalen gaat zij terugverlangen naar de
erotische spelletjes die haar huwelijk met don Rigoberto kenmerkten. Dan ontvangt Lucretia een reeks anonieme brieven waarin haar schoonheid en sensualiteit onverhuld worden genoemd...
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is
je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO
per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio
Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van
anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze
reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans
op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De
zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen
Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk
wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Het geheim van de schildpad David van Bodegom 2019-09-03 In ‘Het geheim van de schildpad’ onderzoekt verouderingsarts David van Bodegom de biologie van lang leven. Geen mens leefde ooit
langer dan 122 jaar, maar schildpadden worden met gemak dubbel zo oud. Wat is hun geheim? Waarom verouderen sommige dieren zoveel langzamer dan andere? Hij laat de lezer kennismaken
met diersoorten met bijzondere eigenschappen, zoals de brughagedis: een levend fossiel dat honderd keer zo oud wordt als andere hagedissen. En hoe komt het dat kreeften juist jonger lijken te
worden naarmate ze verjaren? Aan de hand van vele fascinerende voorbeelden uit het dierenrijk, en de laatste wetenschappelijke inzichten uit het verouderingsonderzoek, leren we ook onze eigen
veroudering beter begrijpen.
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange
jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie
toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen
te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend en voorgoed. Lees verder »
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.
Fanmail Tille Vincent 2012-11-01 ?Ellen Marneffe, een bekende en geliefde televisiejournaliste doet, na aandringen van haar man, aangifte van een verkrachting. Ze komt met een vreemd verhaal
op de proppen. Een man zou 's nachts in haar auto gestapt zijn en haar onder bedreiging van een wapen overmeesterd hebben. Hannah Maes en haar team gaan op onderzoek en ontdekken heel
wat hiaten in het verhaal. Als aan het licht komt waarom Ellen Marneffe zo bang is, wordt alles duidelijk. En de vrouw is doodsbenauwd dat de dader zijn dreiging zal uitvoeren...
De ex Nicola Moriarty 2020-12-08 Georgia valt voor Luke en ze krijgen een relatie, maar al snel blijkt dat zijn ex-vriendin hem niet los wil laten... Een spannende roman van Nicola Moriarty, auteur
van ‘De vijfde brief’. Nicola Moriarty schreef met De ex (The Ex) een indrukwekkende psychologische thriller. Luke is de ware, Georgia weet het zeker. Na alle tegenslag die ze te verduren heeft
gehad, is het tijd voor wat geluk in de liefde. Alleen is het jammer dat zijn ex-vriendin Cadence blijkbaar niet wil accepteren dat het over is tussen hen, en stoorzender blijft spelen. Maar Georgia
begint te vermoeden dat er meer achter Cadence’ gedrag zit dan alleen wrok over een verbroken relatie. Het lijkt wel of iemand haar volgt. In de gaten houdt. Steeds dichterbij komt... Wie kan ze nog
vertrouwen?
Het ideale plaatje Brenda Novak 2018-03-27 Whiskey Creek 10 Ze kan maar beter ver uit de buurt blijven van deze bad boy! India Sommers had het ooit allemaal: het ideale gezin en het ideale huis
in de ideale buurt - totdat een ex-vriend haar man neerschoot. Hoe moet het nu verder met haar en hun dochtertje? En hoe zal ze ooit kunnen leven met zo'n immens schuldgevoel? Het komt immers
door háár oude leven dat Charlie er niet meer is. Net nadat India naar Whiskey Creek is verhuisd om opnieuw te beginnen, hoort ze dat haar ex vervroegd vrijkomt. Dat betekent dat hij op zoek zal
gaan naar haar! En dat is niet het enige waar ze bang voor is. Ze voelt zich extreem aangetrokken tot haar buurman, de knappe Rod Amos, maar hij is precies het type dat haar in het verleden
zoveel last heeft bezorgd... Maar hoe harder ze haar best doet om afstand tot hem te bewaren, hoe meer ze zich realiseert dat deze bad boy wel eens heel goed voor haar zou kunnen zijn! Dit
verhaal is afzonderlijk te lezen
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet
onder krijgen! In no-time is ze weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien wat lastig in een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De charmante, Britse
professor Tom Barlow heeft er veel voor over om in de buurt van zijn onofficiële stiefzoon, Charlie, te blijven. Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten verlaten. Tenzij hij op
een of andere manier aan een green card kan komen...
Terroristenjager Lionel D. 2021-03-09 België 15 januari 2015. In Verviers vallen leden van de Speciale Eenheden binnen in een rijtjeshuis waar drie IS-terroristen broeden op een aanslag. Het
vuurgevecht komt een week na de dodelijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en is het begin van een terreurgolf in België en Frankrijk. In de frontlinie staat hoofdinspecteur Lionel D. van
het Speciaal Interventie Eskadron (SIE). Voor het eerst getuigt een lid van het eliteteam van de federale politie over zijn leven en werk. De loodzware opleiding, de inzet op leven en dood, de
dagelijkse strijd tegen gangsters en geweldenaars. Hoe zijn gezin hem overeind houdt en hij tijdens de slopende oorlog tegen de terreur opnieuw vader wordt. En hoe de jacht op Abdeslam hem en
zijn collega's voorgoed verandert. 'In Verviers begon een oorlog tegen een nieuwe vijand. Die was niet onder de indruk van onze flitsgranaten en machinegeweren.'
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De
echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw
onderhouden en haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje
bezoeken op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar
de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan.
Toch eerst nog de deur openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman geschreven. Herman
Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je
niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans
zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een
Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis omschreven
(...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Liever verliefd Sophie Kinsella 2021-04-09 Na een datingappfiasco onderbreekt Ava haar zoektocht naar de ware en reist ze vastberaden om haar boek af te maken naar een Italiaans toevluchtsoord
voor schrijvers. De schrijversretraite is de ideale plek om te ontsnappen, ze mag niet eens haar echte naam gebruiken. Als 'Aria' ontmoet ze 'Dutch', een man die te mooi lijkt om waar te zijn. Ze
duiken halsoverkop in een relatie, omringd door het azuurblauwe water van de Mediterrane kust. Maar dan moeten hun echte identiteiten, Ava en Matt, terugkeren naar Londen. Terwijl de fantasie uit
elkaar spat, ontdekken ze hoe verschillend hun leven is...
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig
voelt? Zal Conrad haar vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad
naar het appartement om Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar vader te praten, en ondanks
Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van
gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar
heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een

vriendschap?
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