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In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is
advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te
bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als Dylan Vogler,
bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in
een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat
de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende
koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger
naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de
burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en
invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een levensgevaarlijk web te
zijn geweest.
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de
greep van de Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat
er de avond ervoor was gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in
een soort zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.'
Getroffen door een eeuwenoude vloek is Gemma mooier en krachtiger dan ooit.
Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze Gemma terug
naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de
gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren
naar haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd?
Amanda Hocking (1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een
miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is
het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1 Lokroep:
`Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met deel 2!'
Chicklit.nl ****
Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen
langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een menswaardiger bestaan, naar
het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje
moet zijn. Parallel met de levensgang van de sterk getekende Kate loopt het
leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de
armen van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn
beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider
achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste
ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed
verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd
zomaar op te geven...
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een
dubbele moord in een afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin:
helemaal niet de complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan
stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit de tijd van de
Koude Oorlog naar de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers
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de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude, amper geheelde wonden
uit zijn eigen verleden.
In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot discussies over de
schuldvraag inzake oorlogen.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit
een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez
ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens
geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich
ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der
eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken
der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met
een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver,
helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de
Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag
omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer treffen.
Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet
goed waar ze is. Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de klas voor een
werkweek. Maar wat is er met haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in
te zitten! Zeker een grapje van één van de meisjes, zul je denken. Nu, dit is het
begin van een fijne week, die Marjoleintje op het prachtige eiland Vlieland heeft.
Lonneke, haar vriendin, krijgt onverwachts een telegram van haar vader, die
kapitein op een groot schip is, en de meisjes gaan hierdoor met schipper Bot de
zee op. Wat ze verder in die week nog allemaal beleven, is teveel om op te
noemen. Lees het zelf maar, het is enig en... je zou best met Marjoleintje mee
hebben willen gaan! Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
In ‘Botanische Meesterwerken’ presenteren vooraanstaande Nederlandse
botanici hoogtepunten uit de fraai geïllustreerde zestiende-eeuwse kruidboeken,
lokale flora’s en reisverslagen.00Elk van de hoofdstukken - met onderwerpen als
verre reizen, uitgevers, drukkers en illustratoren en oude plantenrassen - is
geïnspireerd op een plaat uit een van deze bijzondere werken. Deze gaan
vergezeld van een eigentijds antwoord van jonge kunstenaars afkomstig van de
kunstacademie AKV | St. Joost in Den Bosch.00De Nederlandse floristische
literatuur en botanische geschiedenis; 0Zeldzame historische kruidboeken,
flora’s, reisverslagen en andere botanische werken; 0Voor liefhebbers van
botanie, kunst, reizen en natuurhistorie. 00Het resultaat van de jonge
kunstenaars is te zien in een tentoonstelling in Naturalis te Leiden vanaf 3
december 2015.00Exhibition: Naturalis, Leiden, The Netherlands (03.12.2015- ).
Als een jonge vrouw haar zelfopgelegde limiet van twintig mannen met wie ze het
bed mag delen bereikt heeft, begint ze een zoektocht naar deze mannen en
hoopt de ware onder hen te vinden.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part
of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
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Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)
has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader
zou overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met
haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een
eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige
mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of gevangenis,
en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje
en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al
snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman
Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud.
Toch?
Mississippi, 1929. Millie Reynolds groeit op tijdens de crisisjaren. Ze wil niets
liever dan ontsnappen aan haar ellendige bestaan: een gewelddadige vader en
een moeder die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op zoek naar een plaats
waar ze zich echt thuisvoelt. Dan ontdekt Millie de sleutel van een kist die
verrassende geheimen uit vorige generaties van haar eigen familie onthult.
Wanneer haar leven een tragische wending neemt, kan Millie dankzij de
mysterieuze inhoud van deze kist eindelijk de langdurige vicieuze cirkel van
waanzin en mishandeling in haar familie doorbreken. Door dit alles heen
ondergaat Millie de ontroerende ervaring van haar eerste liefde. Tegelijkertijd
wordt haar vertrouwen op God op de proef gesteld. Zal Millie dankzij de kracht
van vergeving uiteindelijk de weg vinden naar echte vrijheid?
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van
haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar
moeder, de rusteloze Marina, een spontane schoonheid met een passie voor
schilderen, biedt dit comfortabele nest niet de spanning en het avontuur waar ze
steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch , bitterzoet en
hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van
Roald Dahl, schreef deze coming of age roman met een alles waarnemende blik,
een warm hart en een scherpe pen.
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering
gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft haar de volledige macht om
mensen te arresteren en vast te houden zonder proces. Arthur Priestley is een
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zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt opgepakt en naar 'De
Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans landhuis. Arthur heeft geen
idee waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar
Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit.
Opgesloten is niet alleen een spannende en indringende thriller, het is ook een
roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst
waarin 'antiterreur' centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters,
mét orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van één man niet meer
telt. Arthur Priestley is zo'n man, Opgesloten is zijn verhaal.
Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een
schoolopdracht over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden
werden.
Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe
opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian
brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in
de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele
verhouding.Deel 3Omdat Ian zich bewust is van Francesca s onschuld worstelt
hij met zijn gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie
gaat zijn lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar eigen verlangens
gaat Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar confronteert met een spannend
voorstel: ze gaan een puur fysieke relatie met elkaar aan met voor haar de
beloning van verleidelijke, verboden genot...
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben
met de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op
alles om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic
Costa-reeks Op een plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de
Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de villa biedt een
spectaculair uitzicht op de koepel van de St. Pieter. De zevenjarige Alessio
Bramante kijkt elke dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar op
een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder de villa, te midden van
de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van de
jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie. En zes
van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een bizar
ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op
voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in
een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van
Alessio waarop verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange
gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team
raken verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze verdwijning van
Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van Mithras. De interactie tussen
Hewsons drie rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn personages tillen
dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en diens
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navolgers. Een superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid.
Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' Goodreads.com 'Een meester in zijn vak en terecht beschouwd als een van de
beste historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius Valerius Verrens keert
na de succesvolle campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome.
Hoewel hij wordt onthaald als Held van Rome is Valerius niet de man die hij eens
was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend door de vele gevechten, zijn zus
is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is
veranderd... Keizer Nero wordt met de dag meer paranoïde. Zij die macht
begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe
bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf bevindt. Over de
volgers van Christus, een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero
ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen. Nero beveelt zijn
Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de sekte te infiltreren en
hun leider, een man die Petrus genoemd wordt, gevangen te nemen. Als Valerius
niet slaagt, kost het hem zijn leven, en de levens van twintigduizend Judeeërs die
in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie begint, een zoektocht die hem tot aan
de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie
hem misschien wel net zoveel kan kosten als wanneer hij faalt.
Een 15-jarig meisje deelt haar hartsgeheimen met een nieuwe correspondentievriendin
nu haar moeder het te druk heeft, haar vader in Canada woont en haar vriendin is
weggelopen.
Een parapsychologe wordt gevraagd onderzoek te doen in een honderdvijftig jaar oud
huis in New Orleans, waar een van de bewoners geconfronteerd werd met
spookverschijnselen en angstaanjagende geesten.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een
carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen
de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de
overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde
cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze
op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor
staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het
overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen.
Het is dus te gek voor woorden dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen
als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden.
Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan
vragen op de jongens te passen...
Botanische meesterwerken
Documentaire over de Nederlandse schilder (1872-1944) bestaande uit brieven van
hem aan zijn jeugdvriend Van den Briel en brieven van deze aan anderen, zoals
Seuphor, Harthoorn en Welsh
Een kunstwerkje dat ooit Michelangelo inspireerde, dreigt de inzet te worden van een
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internationaal conflict zonder weerga. Als geheim agente Alexandra LaDuca door
Madrid reist, raakt ze verwikkeld in een merkwaardige zaak die al gauw angstwekkende
proporties aanneemt. In een ontdooiende Alpengletsjer wordt het lichaam van een
Chinees staatsburger gevonden. Net als Alexandra was hij op zoek naar een gestolen
kunstwerk: een klein beeldje dat de Piëta van Malta wordt genoemd en waarop
Michelangelo waarschijnlijk zijn grote werk baseerde. Er blijken meer mensen te zijn die
letterlijk alles zullen doen om dit werk in handen te krijgen. Alex en haar mysterieuze
nieuwe partner banen zich een weg door een web van intriges, gevaar en verraad;
tegelijkertijd wordt de lezer meegesleurd op een fascinerende reis door de moderne
wereld van spionnen, terroristen, kunstdieven en meedogenloze moordenaars.
Onvoorwaardelijke liefde, sterker dan geheimen. Samantha Owen was niet van plan ooit terug
te keren naar het eiland Nantucket. Maar wanneer haar stiefvader overlijdt en haar een huisje
nalaat, gaat ze toch. Als alleenstaande moeder kan ze het geld namelijk goed gebruiken.
Romantiek aan de kust de geur van zout en rozen Samantha reist naar Nantucket om het
huisje op te knappen voor de verkoop. Wat ze niet kan vermoeden, is dat haar jeugdliefde nog
steeds twee deuren verderop woont. Landon Reed haalt alle gevoelens van vroeger weer bij
haar naar boven. Terwijl hun romance steeds verder opbloeit, wordt het voor Samantha
moeilijker en moeilijker om de reden van haar toenmalige vertrek van het eiland voor Landon
voor zichzelf te houden. Is hun liefde sterk genoeg om de geheimen, die Samantha al die jaren
heeft verborgen, te overleven? Denise Hunter woont met haar man en drie zonen in het
Amerikaanse Indiana. Schrijven is haar lust en haar leven. In haar boeken beschrijft ze vaak
de romantische omgeving Nantucket. Eerder verschenen drie vervolgdelen over de zussen
Landin: 'Hanna s bestemming', 'Natalies nieuwe begin' en 'Paula s geheim'.
Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar ziekte kan ze weinig doen. Als
Sky met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, stravageert hij naar een andere tijd en komt
hij terecht bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend als Florence. Daar leert hij over de
vorige stravaganti en de bedreiging van de Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets gelukkiger,
met zijn moeder gaat het beter, en hij leert Nicolas en Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van
sterren) kennen. Sky krijgt zelfs een vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia intussen steeds
gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen de Chimici-familie en de Nuccifamilie hoog op.
Alle stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie duchessa van Bellezza, te
beschermen. Vooral nu de groothertog nieuwe plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor
zorgen dat de rust terugkeert in Talia? Parfum, gif, zwaardgevechten, juwelen, een duel en
liefdesverhalen, dat is Stad van bloemen.
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