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Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door thrillerlegende James Patterson en
bestsellerauteur J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en
Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel, na alles wat hun ouders hun hebben
aangedaan. Als Michael thuiskomt en het lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt,
belt hij direct de politie. Maar als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat
Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar niets van herinneren? Het mag
duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl Michael wordt afgevoerd
naar het politiebureau, zet Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het dodental
oploopt en de moorden steeds meer herinneringen aan hun kindertijd oproepen, begint zelfs zij
te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt? Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat het
seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen de klok en spanning tot het eind.’ **** VN
Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver, een van de beste die ik tot nu toe gelezen
heb.’ Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer
spannende boeken is Barker een nieuwe ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’
Janna Navis, Boekhandel Dominicanen, Maastricht
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet
voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels
vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken
een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
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 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
Volume I: The Twin Cam is the updated first volume of Petersen's long-awaited Donny's
Unauthorized Technical Guide to Harley-Davidson, 1936 to Present series. This twelve-volume
series by the dean of motorcycle technology examines the theory, design, and practical
aspects of all things Harley-Davidson.
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van chronisch
trauma. Het wordt steeds duidelijker dat traumatische ervaringen van grote invloed zijn op het
gedrag, de emoties en de hersenen van kinderen en hoe deze ervaringen tot in de
volwassenheid doorwerken. Kinderen en trauma geeft een goed overzicht van recent
onderzoek naar de ontwikkeling en het welzijn van kinderen die kampen met vroege,
chronische trauma’s. De ontwikkeling van een meer traumasensitieve zorg voor deze groep
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kinderen is een belangrijk aandachtspunt, zodat zij in de toekomst nog beter geholpen kunnen
worden. Dit boek is niet alleen waardevol achtergrondmateriaal voor hulpverleners in de
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg maar ook voor (pleeg)ouders, groepsleiders,
kinderverzorgers en leerkrachten.
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is precies waar ik
thuishoor. Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik
echt ben. En die zwarte diamant aan haar vinger schuiven.

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.
De dochter van een Indische vader en een Amerikaanse moeder raakt in de Tweede
Wereldoorlog betrokken bij het verzet als spionne voor de Britten.
FXD/FXDI Dyna Super Glide (1999-2005), FXDX/FXDXI Dyna Super Glide Sport
(1999-2005), FXDL/FXDLI Dyna Low Rider (1999-2005), FXDS-CONV Dyna Super
Glide Convertible (1999-2000), FXDWG/FXDWGI Dyna Wide Glide (1999-2005),
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport (2001
FXDB (1991-1992), FXDC (1992), FXDL (1993-1998), FXDWG (1993-1998), FXD
(1995-1998), FXDS-CONV (1995-1998)
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.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt
zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt
een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen.
Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een
glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje
wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt
erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
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trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt
en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet
je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl

"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet
meer loslaat." --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de
bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk
van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN
(een Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die
Boston stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de
politie uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de
inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn
meest briljante en meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black.
Avery, die nog steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd
met een rivaliserend district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd
een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te
dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt
gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt
genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe,
ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet
erger kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een
psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd
door een reeks schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs
Avery zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN
is een duistere psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is
het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw
personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de
Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied
van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters te
ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in
hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor
hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het
einde van de laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over
Eens Weg)
Each Clymer manual provides specific and detailed instructions for performing
everything from basic maintenance and troubleshooting to a complete overhaul
of the machine. This manual covers the Harley Davidson FXD/FLD Dyna Series
built from 2012 to 20173. Do-it-yourselfers will find this service and repair manual
more comprehensive than the factory manual, making it an indispensable part of
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their tool box. Specific models covered include: FXDB Street Bob (2012-2017),
FXDB 103 Street Bob (2014-2017), FXDBA Street Bob (2013 Factory Custom),
FXDBA 103 Street Bob (2013 Factory Custom), FXDBB 103 Street Bob (2014
Factory Custom, 2015-2016 Limited), FXDBC Street Bob (2016 Limited), FXDBC
103 Street Bob (2016 Limited), FXDBP 103 Street Bob (2013-2016 Factory
Custom), FXDC Super Glide Custom (2012-2014), FXDC 103 Super Glide
Custom 110th Anniversary (2013), FXDC Super Glide Custom (2014), FXDF Fat
Bob (2012-2017), FXDF 103 Fat Bob (2012-2017), FXDL Low Rider (2013-2017),
FXDL 103 Low Rider (2014-2017), FXDLS Low Rider S (2017), FXDWG Wide
Glide (2012-2017), FXDWG 103 Wide Glide (2012-2017), FLD Switchback
(2012-2016), and FLD 103 Switchback (2012-2016).
Harley-Davidson FXD DynaHaynes Manuals N. America, Incorporated
Engeland, 1917.Tijdens zijn verlof van het front valt Devlin Reddaway als een
blok voor Camilla Langdon. Camilla woont met haar familie in Dartmouth, Devon.
De Reddaways zijn al eeuwen de trotse bezitters van het prachtige landhuis
Rosindell. Devlin kan zijn geluk niet op als Camilla toestemt met hem te
trouwen.Als de Eerste Wereldoorlog ten einde komt en Devlin terugkeert naar
huis, blijkt Camilla zich echter te hebben verloofd met een rijke bankier. Uit wraak
besluit Devlin te trouwen met Camilla s jongere zusje Esme, die al jaren heimelijk
verliefd op hem is. Esme probeert zijn hart te winnen door het jaarlijkse zomerbal
nieuw leven in te blazen. Rosindell herbergt echter geheimen die hun levens
onherroepelijk zullen veranderen Judith Lennox schrijft historische romans met
vaart, diepgang en emotie. Veel van haar romans werden genomineerd voor de
RNA Romantic Novel of the Year Award. Ze woont met haar gezin in
Cambridgeshire.
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet
mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een
ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos,
een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Het meedoen aan een realityshow is niet het slimste wat ze had kunnen
bedenken! Maar ze móét nu toch echt trouwen. Dus geeft Casey zich op voor
Kiss the Bride, een show waarin nietsvermoedende mannen voor het blok
worden gezet. Een wanhoopsdaad om haar vader en zuster te ontvluchten, die
steeds meer een claim op haar leggen. Casey is nu eenmaal een doetje dat geen
nee kan zeggen. Haar verloofde Joe kan dat echter wél, voor de
televisiecamera's van Carmichael Broadcasting. Gelukkig is daar Adam
Carmichael himself om Casey te redden, dat wil zeggen om de show te redden én zijn eigen zaakjes, naar later blijkt. Een schijnhuwelijk tussen een
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onverbeterlijke romantica en een cynische realist. Gelukkig is het niet voor
eeuwig...
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.
FXD Dyna Super Glide (2006-2010), FXDC Dyna Super Glide Custom
(2006-2011), FXDL Dyna Low Rider (2006-2009, 2010-2011 HDI Japan only),
FXDWG Dyna Wide Glide (2006-2008, 2010-2011), FXD35 35th Anniversary
Super Glide (2006), FXDB Street Bob (2006-2011), FX
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw van wie ik hield, is nu
de vrouw die ik haat. Ik verlies mezelf iedere avond in mooie vrouwen en hou
mezelf voor dat die toekomstvoorspelling gewoon oplichterij was. Maar dan
vraagt haar moeder me met haar te trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor
altijd de mijne zijn. Misschien was de voorspelling toch waar… Ik verbind me aan
een vrouw die nooit van mij zal houden. Maar ik word liever haar echtgenoot dan
dat ik iemand anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar lichaam iedere
nacht te veroveren dan me eenzaam te voelen met een andere vrouw. Veel
beter.
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel
op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een
plof valt de last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende
verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de ontdekking van
honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van een
vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes opgesloten. Ze
verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen
deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen
niet durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar
praten en kregen voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang
in het donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het
antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
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mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar
het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt
overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je
iemand leren kennen die je nooit hebt ontmoet? De warme en meeslepende
roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan.
Tiffy is 27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is
27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat
voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of
eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is, en de
rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen elkaar
nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge,
stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep van Leons broer niet
wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst had
moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand
weten als je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE IT! Briljant bedacht,
heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en
liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’ The Bookseller
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
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?
'Dit is de roman die Borges had willen schrijven' El País De wilde detectives vertelt het verhaal
van twee hedendaagse don quichotes, de Mexicaanse dichters Arturo Belano en Ulises Lima,
die met drugsdeals in hun levensonderhoud voorzien. Hun zoektocht naar een verdwenen
dichteres uit de vorige eeuw verandert in een tragikomische queeste die hen over de hele
wereld en dwars door verschillende tijdvakken voert. Als ze uiteindelijk zelf spoorloos
verdwijnen, haalt een kleurrijk gezelschap herinneringen aan hen op: mislukte schrijvers,
geschifte kunstenaars, misdadigers, architecten, hoertjes en neonazi's. De wilde detectives is
een geestdriftige, wellustige, hoogst originele en ambitieuze roman waarin onze krankzinnige
wereld en dwaze tijd aan ons voorbijtrekken. Roberto Bolaño (1953-2003) is de superster van
de Latijns-Amerikaanse literatuur; sinds zijn veelvuldig bekroonde roman De wilde detectives
in 1998 verscheen is zijn omvangrijke oeuvre alom geprezen. Met zijn meesterwerk 2666 trad
Bolaño definitief toe tot de literaire canon. Inmiddels zijn ook de romans Antwerpen en
Naziliteratuur in de Amerika's in een Nederlandse vertaling verschenen. 'De wilde detectives
Page 6/7

Get Free Fxdwg Service Manual
stemt melancholisch en maakt weerbaar. Het laat zien hoe moeilijk het is om de hoop die je
hebt als je jong bent, vast te houden' The New York Times
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over
het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol
vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren,
nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte
boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen
Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken
is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord.
Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een
van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude
fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische
romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan
200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen
keer verkocht zijn.
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