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Fixie Farr heeft altijd volgens haar vaders motto geleefd: family first. Wanneer ze in een
koffiezaakje voorkomt dat er iets gebeurt met de laptop van een knappe vreemdeling, schrijft
laptopeigenaar Sebastian als bedankje een IOU op een servetje. Als Sebastian vervolgens
een baan regelt voor Fixie's jeugdliefde Ryan, zijn de rollen weer omgedraaid en een nieuwe
serie IOU's volgt, van kleine gunsten tot levensveranderende momenten. Al snel moet ze
kiezen tussen haar familie en het leven dat ze eigenlijk wil. Durft ze eindelijk voor zichzelf te
kiezen?
De populaire New Adult-auteur Colleen Hoover bewijst haar kwaliteit opnieuw met Oprecht.
Hoofdpersoon Auburn heeft een extra baantje nodig en solliciteert bij kunstenaar Owen
Gentry. Ze voelt zich meteen aangetrokken tot de mysterieuze, artistieke Owen. Maar hij heeft
geheimen. Heel grote geheimen, die een toekomst voor hen samen in de weg staan. Vooral
als hij ze níét opbiecht. Oprecht is de vijfde naar het Nederlands vertaalde roman van de
Amerikaanse succesauteur Colleen Hoover.
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de puntjes
gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje achterliet met tips,
plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter. Alles moet op zijn plek
vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets zo perfect als het lijkt. De
familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van de moeder te kunnen, en terwijl
de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden in
duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft wordt de liefde op de proef gesteld, worden er
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schandalen onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles
overwinnen?
Ooit was hij de gevaarlijkste `toerist van de cia een undercoveragent zonder vaste
verblijfplaats en zonder identiteit. Nu heeft Milo Weaver een kantoorbaan bij de cia in New
York, een vrouw, een dochter en een huis in Brooklyn. Maar dan wordt hij door het verleden
ingehaald: rellen in Soedan, een moordenaar die zelfmoord pleegt, Chinese spionnen en een
oude vriendin die geheimen verkocht zou hebben. Al snel zitten de cia en Homeland Security
achter Milo aan. De enige manier om te overleven is halsoverkop terug te keren naar de
afdeling `Toerisme. En voor deze Spy who came in from the cold is geen ontsnappen meer
mogelijk. Olen Steinhauer werd in 1970 geboren in de vs maar woont al een aantal jaren in
Boedapest. Hij publiceerde eerder thrillers over de Koude Oorlog, waarvan er twee werden
genomineerd voor de Edgar Award, maar deze magistrale thriller wordt internationaal gezien
als zijn grote doorbraak.
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht. Als
Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote explosie buiten het ziekenhuis
waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het vervallen huis
in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen.
Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische
bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste
ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor Trevor
twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is
de aanwezigheid van Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt
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erachter dat het meisje ooit bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan
laten schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar ze lijkt weinig
te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van Callies verleden boven tafel
komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware
betekenis van liefde en vergeving leren kennen.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het
samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op
zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep
muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich
genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het
ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in
teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child.
En dat belooft wat!
‘Stalker in de nacht is een topthriller die je via onverwachte wendingen meevoert naar een
verrassend einde.’ Margriet Het zijn stuk voor stuk alleenstaande mannen. Allemaal met een
teruggetrokken en een weinig opmerkelijk -leven. Ze zijn ook allemaal dood. Midden in een
broeierig hete zomernacht wordt inspecteur Erika Foster opgeroepen. Een dokter is thuis in
zijn bed -gevonden, gestikt. Zijn polsen zijn vastgemaakt en zijn ogen puilen uit door de
doorschijnende plastic zak die strak om zijn hoofd is gebonden. Een paar dagen later wordt
een tweede slachtoffer gevonden, in exact dezelfde omstandigheden. Wat linkt de slachtoffers
aan elkaar en aan hun moordenaar? Waarom is er zo weinig bekend over hun verleden? Als
Erika en haar team de zaak onderzoeken, stuiten ze op een zeer -berekenende dader, die zijn
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prooi al lang van tevoren stalkt – en dan op het juiste moment toeslaat. De pers over Stalker in
de nacht. ‘Een meeslepend steekspel. Een prima speurder waar ik meer van wil horen.’
Trouw ‘Goed nieuws; er is een nieuwe, sterke Britse inspecteur opgestaan: Erika Foster.’ Zin
‘Intrigerend... de Erika Foster-reeks kan zeker iets toevoegen aan het welgevulde rijk der
spannende boeken.’ De Telegraaf
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak
de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt
dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury, waar een groot aantal
pelgrims bijeen is voor een feestelijke herdenking, is het weer een drukte van jewelste.
Wanneer blijkt dat er in het verre Winchester een moord is gepleegd, lijkt niemand zich voor
het nieuws te interesseren. En toch wordt broeder Cadfaels aandacht getrokken door een paar
gasten die zich wat vreemd gedragen.Het duurt dan ook niet lang of Cadfael beseft dat die
moord helemaal niet zo ver van zijn bed is...

De blinde assistente van een messenwerper wordt levenloos aangetroffen in een
park in Marseille. Ze is de ex van een goede vriend van Tom Stilton, en samen
onderzoeken ze haar dood. Intussen wordt in Stockholm het lijk van
douanebeambte Bengt Sahlmann aangetroffen. Er is gepoogd het op zelfmoord
te laten lijken, maar dat is overduidelijk niet het geval en de politie legt
onmiddellijk de link met een grote drugsvangst van de douane. De zaak belandt
op het bureau van Mette Olsäter, die het team leidt dat een grote internationale
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drugszwendel onderzoekt. Olivia Rönning is terug uit Mexico en raakt bij toeval
betrokken bij de zaak-Sahlmann. Ze kiest daarin – hoe kan het ook anders – een
heel andere weg dan het team van Mette Olsäter en komt zo op het spoor van de
moordenaar. Maar die weet op zijn beurt inmiddels ook wie Olivia is...
BongologyN. the Art of Creating 35 of the World's Most Bongtastic Marijuana
Ingestion DevicesRandom House Digital, Inc.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard
Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van
de Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor
het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen
en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen
tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en
Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan
het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en
Alex Rider weten te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com
Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van
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het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring
van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Het onthullende dopingverhaal van een topwielrenner In deze autobiografie
vertelt de Britse topwielrenner David Millar op een eerlijke en open manier hoe hij
tot dopinggebruik is gekomen. Hij vertelt onder andere hoe groot de druk van het
wielerwereldje is om mee te doen aan de dopingcultuur. Hij werd betrapt en
geschorst. Inmiddels fietst Millar weer en zet hij zich actief in voor de strijd tegen
doping in de sport. Deze autobiografie, die een unieke kijk achter de schermen
van het wielrennen geeft, is waarschijnlijk het meest onthullende en authentieke
dopingverhaal van een coureur, dat er tot nu toe is verschenen.
Atlee Pine uit De lange weg naar genade en Eén minuut voor middernacht is
terug! Al van jongs af aan leeft FBI-agent Atlee Pine in onzekerheid over wat er
precies is gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Het meisje werd op zesjarige
leeftijd ontvoerd en is nooit meer teruggevonden. De politie stond destijds voor
een raadsel en ook Atlees eigen onderzoek levert lange tijd niets op, totdat ze de
identiteit van Mercy’s ontvoerder weet te achterhalen: Ito Vincenzo. Maar juist
dan krijgt ze van haar leidinggevenden te horen dat ze haar zoektocht moet
afronden, omdat het haar eigenlijke werk in de weg zit. In een race tegen de klok
reist Atlee af naar Trenton, New Jersey, de plek waar Vincenzo voor het laatst is
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gezien. Daar kruist haar pad dat van special agent John Puller, die met zijn eigen
onderzoek naar drugssmokkel op een legerbasis bezig is. Tot hun beider
verbazing blijkt er een connectie te zijn tussen de twee zaken. Wanneer Atlee en
Puller hun krachten bundelen, stuiten ze op een complot dat de democratie in het
hart zal treffen. Om eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen over Mercy’s lot,
moet Atlee een web van leugens en bedrog ontrafelen. Maar de waarheid die ze
hoopt te vinden, zou weleens hard kunnen aankomen...
Een meisje zonder verleden Een meisje zonder leugens Evie Cormac is een
meisje zonder familie. Ze houdt haar identiteit al jarenlang geheim – alleen
daardoor is ze veilig. Maar forensisch psycholoog Cyrus Haven is vastbesloten
uit te vinden wie Evie is, en hoe ze zich verborgen hield in het huis waar een man
werd doodgemarteld. Machtige mensen zijn al jaren op zoek naar Evie, de enige
getuige van hun misdaden. Evies gave om te zien wanneer iemand liegt, helpt
Cyrus bij het oplossen van een onmogelijke zaak, maar hoe verder hij Evies
verleden weet te ontrafelen, hoe meer hij haar blootstelt aan gevaar. Uiteindelijk
zullen ze beiden moeten beslissen of het misschien beter is de monsters uit het
verleden niet wakker te maken...
Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van
Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! Veel liefs uit Manhattan In New
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York is ware liefde moeilijk te vinden - al is die soms dichterbij dan je denkt! Deel
2 Voor bloemstylist Frankie Cole bestaan happy ends alleen in sprookjes; na de
desastreuze scheiding van haar ouders is ze haar geloof in de liefde verloren.
Mannen houdt ze daarom het liefst veilig op afstand. De enige man bij wie ze
zich op haar gemak voelt, is haar vriend Matt - en dat is zuiver platonisch. Maar
sinds kort is er iets vreemds aan de hand: waarom slaat haar hart telkens op hol
als ze bij hem is? Matt Walker is al jaren verliefd op Frankie, maar hij laat niets
merken. Hij weet immers dat ze allergisch is voor alles wat met liefde te maken
heeft. Toch heeft hij de laatste tijd sterk de indruk dat ze hem met andere ogen
bekijkt. Als hij niet beter wist, zou hij zelfs zeggen dat ze met hem flirt! Zal hij het
erop wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat in Manhattan?
‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol verbluffende momenten en
kleurrijke personages.’ – Booklist In een groot huis in het Londense Chelsea ligt
een baby wakker in haar wiegje. Gevoed en verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand
haar oppakt. In de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld briefje, drie
lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood. Wie heeft er in de tussentijd voor de
baby gezorgd? En waar is diegene gebleven? ‘Het perfecte boek voor bij het
zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze thriller is verslavend, ontroerend en ik
kan hem niet genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
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A dazzling look at the artists working on the frontiers of science. In recent decades, an
exciting new art movement has emerged in which artists utilize and illuminate the latest
advances in science. Some of their provocative creations—a live rabbit implanted with
the fluorescent gene of a jellyfish, a gigantic glass-and-chrome sculpture of the Big
Bang (pictured on the cover)—can be seen in traditional art museums and magazines,
while others are being made by leading designers at Pixar, Google’s Creative Lab, and
the MIT Media Lab. In Colliding Worlds, Arthur I. Miller takes readers on a wild journey
to explore this new frontier. Miller, the author of Einstein, Picasso and other celebrated
books on science and creativity, traces the movement from its seeds a century
ago—when Einstein’s theory of relativity helped shape the thinking of the Cubists—to its
flowering today. Through interviews with innovative thinkers and artists across
disciplines, Miller shows with verve and clarity how discoveries in biotechnology,
cosmology, quantum physics, and beyond are animating the work of designers like Neri
Oxman, musicians like David Toop, and the artists-in-residence at CERN’s Large
Hadron Collider. From NanoArt to Big Data, Miller reveals the extraordinary possibilities
when art and science collide.
Autobiografische beschrijving van het leven en de militaire loopbaan van generaal H.
Norman Schwarzkopf, een loopbaan die werd afgesloten als opperbevelhebber van de
geallieerde strijdkrachten in de Golfoorlog tegen Irak (1990-'91).
Valentina Roncalli, schoenenontwerpster voor het New Yorkse familiebedrijf Angelini
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Shoe Company, heeft het zwaar. Haar grootmoeder heeft een nieuwe liefde gevonden
en vertrekt naar haar moederland Italië. Het bedrijf blijft achter in handen van Valentina
en haar twistzieke broer Alfred, en dan is er ook nog hun grote, luidruchtige Italiaanse
familie die de rest van Valentina s tijd en aandacht opeist.Wanneer Valentina naar
Buenos Aires reist voor zaken, wacht haar een nog grotere uitdaging. Ze blijkt daar een
verre neef te hebben, die ook `in de schoenen zit. Deze ontdekking roept vele vragen
op. Waarom hebben de familiezieke Roncalli s het contact met deze bloedverwanten
verbroken? De familie is in rep en roer, en het is aan Valentina om iedereen nader tot
elkaar te brengen.
Een dubbele moord. Een geheime militaire basis. Een FBI-agent met een exceptioneel
geheugen . Amos Decker en zijn FBI-collega Alex Jamison worden naar het plaatsje
London in North-Dakota gestuurd. Daar komen ze er al spoedig achter dat het door
gas- en oliewinning snel groeiende stadje een broeinest is van problemen. De enorme
voorraad schaliegas in de bodem trekt een diverse groep nieuwkomers aan die stuk
voor stuk van plan zijn zo snel mogelijk rijk te worden. Deze plotselinge groei levert een
hoop trammelant op, van vechtpartijen en drugs tot prostitutie en... moord. Decker en
Jamison zijn ingevlogen om de dood te onderzoeken van Irene Cramer. Op haar
lichaam is een autopsie uitgevoerd en vervolgens is het stoffelijk overschot in de
wildernis gedumpt. Het is het begin van een zaak die van eigenaardigheden aan elkaar
hangt. Wanneer de twee onderzoek doen naar het slachtoffer, blijkt dat zij ’s nachts als
Page 10/20

Read Free Bongology N The Art Of Creating 35 Of The
prostituee werkte en overdag als lerares op de school van een religieuze sekte. En die
sekte is gehuisvest op een terrein dat nog niet zo lang geleden het eigendom was van
een ultrageheime faciliteit van de luchtmacht. Iedereen in London – van de keiharde
zakenman tot de louche ambtenaar en de religieuze buitenstaander – lijkt een geheim
te hebben. Wanneer er een nieuwe moord wordt gepleegd, moet Decker al zijn
kwaliteiten als detective inzetten en terugvallen op zijn exceptionele geheugen om de
zaak tot een goed einde te brengen. Daarbij krijgt hij hulp uit onverwachte hoek...
Veel liefs uit Manhattan Deze verliefdheid past niet in een gezonde levensstijl... Deel 1
Nadat ze haar baan is kwijtgeraakt, is Paige haar eigen evenementenbureau
begonnen. Helaas gaan de zaken rampzalig, waardoor ze wel hulp móét vragen aan
ICT-miljonair Jake Romano, de beste vriend van haar broer. Probleem is alleen dat ze
al jaren verliefd op hem is, wat natuurlijk funest is voor een goede samenwerking. Dus
doet ze haar uiterste best om dat voor hem te verbergen - met slapeloze nachten als
gevolg. Vanwege zijn reputatie van hartenbreker heeft Jake aan Paige' broer moeten
beloven dat hij nooit iets zal beginnen met zijn kleine zusje. Kleine zusje. Klein. Als
Jake dat nou maar vaak genoeg herhaalt, gaat hij het misschien wel geloven. Want
sinds Paige zijn kantoor is komen binnenvallen, één en al blonde, langbenige
verleiding, doet hij geen oog meer dicht!
De grootse nieuwe roman van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama en De
grote stilte Voor de liefhebbers van De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland,
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1945. Cyril wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het
welgestelde echtpaar Avery adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom,
want zijn adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te
drukken dat hij geen echte Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook
niet thuis in het katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur
Julian Woodbead ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit gezet
– een zoektocht die hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk
en de liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende
kracht van de menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de
wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest ‘Afwisselend
slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de top van zijn kunnen.’
Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’ The Sunday Times ‘Een
picareske, ronddwalende odyssee voor de afzonderlijke karakters. Het boek brandt
haast van woede over de levens die worden verwoest door sociale minachting en
zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’ The Guardian ‘Een episch verhaal vol verve,
humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’ The Irish Times ‘Boyne creëert
licht in de verdoemenis, en humor in de meest hartverscheurend trieste situaties. Een
fantastische leeservaring.’ Press Association
Inspirerende levenslessen van Nelson Mandela is een ongekend openhartig en eerlijk
document. Nelson Mandela wordt algemeen beschouwd als een held, een wereldse
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heilige. Hij maakte Zuid-Afrika vrij en bracht onderdrukkers en onderdrukten samen op
een nooit eerder vertoonde wijze. In 1993 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Dit
boek is tot stand gekomen op basis van vele, intieme gesprekken die Richard Stengel
met Mandela heeft gevoerd. Stengel beschrijft Mandela als 'wellicht de laatste
werkelijke held van deze planeet', maar spaart hem in het boek niet en weet hem ook
zijn diepste zieleroerselen te onttrekken. Dat maakt het boek bijzonder sterk en het
resultaat is een uniek en waardevol document
Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde Staten,
waar de bevolking op zichzelf is, de overheid gewantrouwd wordt en de natuur geen
genade kent. Op vijfjarige leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd door een
seriemoordenaar en vanaf het moment dat ze oud genoeg was om bij de FBI te gaan,
heeft Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die anderen kwaad willen
doen. En ze is goed. Heel goed. Ze zou een van de beste profilers van de FBI kunnen
zijn, als ze niet de voorkeur gaf aan het bestrijden van criminaliteit in de outback van
Amerika boven carrière maken in de slangenkuil van Washington D.C. Een eenzaam
bestaan, maar daar heeft ze vrede mee. Wanneer het verminkte karkas van een
muilezel wordt gevonden in de Grand Canyon wordt Atlees hulp ingeroepen. De
berijder wordt vermist en hij blijkt niet de enige persoon te zijn die recentelijk is
verdwenen. Atlee komt tegenover een gruwelijk monster te staan, maar moet ook de
confrontatie aan met een nachtmerrie uit haar verleden.
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Becky Bloomwood is dol op kerst. Het gaat altijd hetzelfde: haar ouders verzorgen het diner en
de buren komen langs in vreselijke kersttruien. Maar dit jaar lijkt alles anders, Becky's ouders
verhuizen en vragen Becky het diner te organiseren. Wat kan er nou misgaan? Haar zus Jess
eist vegan kalkoen, haar man Luke vraagt alweer aftershave en Minnie wil een heel specifieke
picknickmand - en dan verschijnt er ook nog onverwacht een ex-vriendje met zijn opdringerige
nieuwe vriendin, en hun motieven zijn verre van duidelijk. Wordt het een chaos of lukt het
Becky er een fijne kerst van te maken?
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen papieren en niet in
staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De ziekenhuismedewerkers voelen zich op
onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale medische experts staan voor
een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op zoek naar
antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige herinneringen
kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis wordt gevraagd de
patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid
opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar. Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp
waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden
uit te wissen. Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan
in haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te weten mag
komen.
Veel liefs uit Manhattan Niets zo romantisch als kerst in New York... toch? Deel 3 Eva Jordan
is dol op alles wat met Kerstmis te maken heeft, ook al is ze deze kerst alleen. Dan krijgt ze
voor haar werk de kans om een paar dagen in een spectaculair penthouse aan 5th Avenue te
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bivakkeren. Ze mag het huis helemaal in kerstsfeer hullen voordat de eigenaar thuiskomt. Eva
is dolbij; Manhattan onder een pak sneeuw is de perfecte plek voor de feestdagen! Wat ze
alleen niet had verwacht, is dat de knappe, mysterieuze eigenaar van het penthouse gewoon
thuis is... Lucas Blade, wereldberoemd misdaadauteur, heeft een hekel aan kerst. En met een
dreigende deadline en de herdenking van de sterfdag van zijn vrouw heeft zijn humeur
helemaal een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich afgezonderd van de buitenwereld: hij
wil niet gestoord worden, hij wil geen kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid
worden door Eva met haar kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te
zitten in het penthouse, ontkomt hij niet aan haar betovering...
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak
de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt
dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. De burgeroorlog kost nog dagelijks
slachtoffers. Niet alleen eist hij zijn tol aan mensenlevens, ook behuizingen en gebouwen
worden erdoor verwoest. Zo ook de naburige abdij van Hyde Meade. De kloosterlingen
vluchten naar alle windstreken en zo gebeurt het dat een tweetal broeders zijn toevlucht zoekt
in de abdij van Shrewsbury: broeder Humilis, ooit bijna getrouwd maar nu een devote
kloosterling, en zijn zwijgzame compaan Fidelis.In Shrewsbury wordt Humilis door het lot
geconfronteerd met zijn eenmalige liefde én met de man die nu naar haar hand dingt. Algauw
wordt het lot noodlot, uitmondend in een regelrechte tragedie.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
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krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij
is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
`Er is een gezegde in het Arabisch: Bukra fil mish mish. `Morgen, als de abrikozen bloeien. Of,
in andere woorden, misschien morgen. Dat bleef ik maar denken. Morgen zou ik het doen,
morgen. De veertienjarige Lorca kan urenlang over kookboeken gebogen zitten, op zoek naar
recepten voor haar moeder. Wanneer ze zich inschrijft bij de kooklessen van de Iraaks-Joodse
weduwe Victoria om masgouf te leren bereiden, en zo de liefde van haar moeder af te
dwingen, krijgt ze al gauw het gevoel dat er meer tussen hen moet zijn dan hun gezamenlijke
liefde voor koken. Tijdens de kooklessen en hun afzonderlijke zoektochten worden Lorca en
Victoria gedwongen om zowel met het verleden als met de toekomst in het reine te komen en
de waarheid onder ogen te zien, hoe ingewikkeld en ondenkbaar die ook moge zijn.
‘Op het eerste gezicht’, de nieuwe roman van bestsellerauteur Nick Hornby. De 42-jarige
Lucy ligt in scheiding. Wat in eerste instantie het perfecte huwelijk leek tussen twee mensen
die bijna alles gemeen hebben is geëindigd in een regelrechte ramp. Terwijl haar ex zich
verder wentelt in zijn alcoholisme wordt Lucy spoorslags verliefd op Joseph, hulpkracht bij de
plaatselijke slager in Lucy’s chique, witte wijk in Noord-Londen. De liefde is geheel wederzijds.
Alleen hebben zij ogenschijnlijk niets gemeen. Joseph is van arme komaf, laagopgeleid, twintig
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jaar jonger en zwart. Tegen de achtergrond van de brexit – en de scheidslijnen die deze
blootlegt tussen Lucy’s bemoeizuchtige vriendenkring en de omgeving waar Joseph vandaan
komt – tekenen zich de asymmetrieën in hun relatie nog scherper af. En toch voelt het precies
goed.
Wanneer Vera Stanhope een uurtje pauze neemt om een paar baantjes te trekken in het
plaatselijke wellness-centrum, vindt ze in de sauna het lichaam van een vrouw. Heel even
vraagt Vera zich af of er misschien sprake is van een natuurlijke dood, maar helaas... Samen
met haar team ondervraagt Vera het personeel van het wellness-centrum en de nabestaanden
van de dode vrouw, een alleenstaande moeder en maatschappelijk werkster. Haar dochter
Hannah blijkt een relatie te hebben met Simon, een jongen uit een welgestelde familie, en zijn
ouders zijn het volstrekt niet eens met de relatie. Terwijl Vera’s collega Joe Ashworth een
balans probeert te vinden tussen zijn privéleven en zijn baan, geniet Vera van het feit dat ze
weer de leiding heeft over een onderzoek. Dan blijkt dat het slachtoffer betrokken was bij een
schokkende zaak rond een kind en dreigt het onderzoek volledig uit de hand te lopen...

Op zoek naar de ontvoerder van haar zusje, komt FBI-agent Atlee Pine een
seriemoordenaar op het spoor. FBI-agent Atlee Pines leven veranderde voorgoed toen
op jonge leeftijd haar tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord.
Wanhopig zoekt ze sindsdien naar antwoorden die een einde moeten maken aan de
kwellende onzekerheid, totdat op een dag alle opgekropte woede en frustratie een
uitweg vinden. Ze kan zichzelf tijdens een arrestatie niet langer in de hand houden en
mishandelt een verdachte. Gedwongen om tijdelijk een stap terug te doen, keert Atlee
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terug naar Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is opgegroeid. Met behulp van
haar assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies is gebeurd tijdens die
traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen na haar
aankomst wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met een bruidssluier
over haar gezicht gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is
vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering van Mercy voort te zetten, maar ze
moet nu ook een seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog meer slachtoffers
vallen. Ze komt er al snel achter dat in een kleine gemeenschap vol geheimen – die
mogelijk te maken hebben met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met rust
gelaten kan worden...
Die eerste nacht kroop ik bij toeval in Ryan Jensens bed. Ik kende hem nauwelijks en ik
dacht het het bed van zijn zus was, dat het haar slaapkamer was. Het duurde even
voordat ik me mijn fout realiseerde en op dat moment had ik weg moeten gaan. Dat
deed ik niet. Ik ging niet weg. Ik voelde geen schaamte.Ik kon me eindelijk ontspannen.
En die nacht, op dat moment, was dat het enige waar ik naar snakte. Ik vroeg of ik
mocht blijven. Dat mocht. De waarheid? Ik wilde dat ik nooit zijn bed meer uit hoefde.
Als ik daar voor altijd had kunnen blijven liggen, zou ik dat hebben gedaan.Ryan werd
mijn redding.Want vier uur daarvoor had mijn tweelingzus zelfmoord gepleegd. 'Dit
boek heeft een blijvend litteken op mijn ziel achtergelaten' - liezelsbookblog Martin Luther King is een van de grootste iconen van de jaren zestig. En in
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tegenstelling tot president Kennedy heeft hij de Verenigde Staten werkelijk veranderd.
Zonder King geen Obama. Deze nieuwe biografie van Godfrey Hodgson, die King
meermalen heeft ontmoet, beschrijft op bondige maar meeslepende wijze het leven van
de man die als geen ander het verzet van de zwarte Amerikanen belichaamde.
"A manual for today's DIY smoker, featuring 35 ingenious projects for crafting unique
bongs from watering cans, traffic cones, pineapples, and more"--Provided by publisher.
Eindelijk komen we te weten hoe het Blair vergaat bij haar Engelse Lord. Zal zij
voorgoed haar New Yorkse jetsetleven vaarwel zeggen en intrekken bij Lord Marcus?
En heeft zij zich werkelijk verzoent met Serena, die de hoofdrol in Breakfast at Freds
voor haar neus wegkaapte? Serena krijgt het in 'Altijd dichtbij' nog knap lastig met die
rol. En waarom geeft haar tegenspeler, de verrukkelijke sterspeler Thaddeus, weinig
sjoege als zij toch heel nadrukkelijk toenadering zoekt? Je leest het allemaal in dit
nieuwe, negende deel van de Gossip Girl-serie, want Gossip Girl is, zoals je weet, altijd
dichtbij!
Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe Kate Marshall is met haar zoon
aan het duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het lichaam
van een tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch
ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat deed het
slachtoffer daar midden in de nacht? En als hij zo’n sterke zwemmer was, hoe
verdronk hij dan? De verdronken tiener is het meest recente slachtoffer in een reeks
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mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond Shadow Sands. Over deze plek doen
veel vreemde verhalen de ronde, en al jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen.
Dan raakt ook een jonge onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt haar
partner Tristan Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw – voordat het te laat is.
In de pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing nodig heeft.
Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere populaire Britse
series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder gezicht ‘Bryndza leest
altijd als een trein.’ VN Detective & Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van een
bloedstollende thriller, met vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD
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