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Nu compleet in één e-bundel: de miniserie Madrigal Court van LYNNE GRAHAM. Madrigal
Court: een landgoed vol geheimen. Als die onthuld worden, verandert dat het leven van drie
trotse mannen en drie eigenzinnige vrouwen voorgoed... Deze e-bundel bevat de volgende
boeken: (1) ONVERBIDDELIJKE MINNAAR (2) AAN VERLANGEN TEN PROOI en (3)
SPAANS, TROTS EN ARROGANT. Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
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.
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 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?
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?
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.

Mijn meningen zijn feiten van Harm Ede Botje en Mischa Cohen is een onthullend
portret van politicus Thierry Baudet. Hij kwam als een komeet omhoog in de
Nederlandse politiek: een rechtse stoorzender die de zaak wel eens even zou
opschudden. Veel kiezers omarmden zijn verzet tegen de gevestigde orde. Waarom
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maakte Baudet – zelf als gymnasiast, rechtsfilosoof en romancier lid van de elite –
diezelfde elite tot zijn aartsvijand? Waar komt zijn angst voor het vreemde en voor het
uitwissen van ‘onze’ westerse cultuur vandaan? Hoe ontwikkelde hij zich van
conservatief tot radicaal-rechtse populist? Journalisten Harm Ede Botje en Mischa
Cohen spraken met familieleden, leraren, medestudenten, (voormalige) vrienden en
vriendinnen – en met ideologische voor- en tegenstanders. Mijn meningen zijn feiten
laat zien hoe Baudet, nergens thuis en vaak afgewezen, dan maar zijn eigen zuil
bouwde. En hoe hij na pogingen in de muziek, de wetenschap, de journalistiek en de
literatuur in de politiek – voorlopig – zijn bestemming vond.
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen
zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas
Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je
altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat
dit boek openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’
hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele
langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties
te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een
half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen naar
de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel
naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
'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.
In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste vriendin, de verleidelijke en
onbeschaamde Liana, geïntroduceerd in een spannende nieuwe wereld vol passie en
avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met wie zij zich direct verbonden voelt;
Dagur, de knappe drummer van een wereldberoemde rockband; en de gevierde
fotograaf Grayson en zijn mysterieuze partner. Ze geniet van elke nieuwe ervaring,
maar Lily weet dat ze nog steeds niet gevonden heeft waar ze uiteindelijk naar op zoek
is. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en
anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die
ook werkzaam is in de Londense City. Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de
zinderende Tachtig dagen-serie.
‘Er is een nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de Volkskrant
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Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie
heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het
leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende
wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt
Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is,
maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd
door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe
wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Makkelijk lezen met
inhoud, ook voor lezers die niet van De zeven zussen houden.’ Hans Loeve,
boekhandel Riemer, Amersfoort ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen
Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode

Er zijn negen emotieloze jaren voorbijgegaan sinds de held Rom voor het eerst
het verboden bloed dronk dat bij hem een onbeheersbare hartstocht opwekte. Nu
heeft hij een groep volgelingen verzameld die net als hij het bloed hebben
gedronken - de enige stervelingen in een wereld van doden. Maar De Orde jaagt
met een leger op deze levenden, terwijl verraad voor onderlinge verdeeldheid
zorgt. De laatste vlam van hoop voor de mensheid lijkt langzaam uit te doven.
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.
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
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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...
Een verminkt slachtoffer Het lichaam van een vrouw wordt gevonden. Ze is
gestenigd. Een eenzame stem Henning Juul wordt achtervolgd door zijn
verleden. Twee jaar geleden heeft hij zijn zoon verloren, bij een brand in zijn
huis. Als hij weer aan het werk gaat, is hij mentaal en fysiek beschadigd. Hij moet
opnieuw zijn best doen om serieus genomen te worden als
misdaadverslaggever. De moord Henning gelooft niet dat de moord zo makkelijk
valt op te lossen als de politie denkt. En dan wordt er weer een dode gevonden.
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
Voordrachten door de grondlegger van de antroposofie (1861-1925).
Dit boek richt zich primair op twee doelgroepen: verandermanagers en
programmamanagers. Grotere veranderingsopgaven vragen vrijwel altijd om een
programmatische aanpak. In dit boek wordt dit thema vanuit verschillende kanten
belicht. De aanpak d.m.v. programma’s is door de auteurs op basis van eigen
onderzoek, praktijkervaringen en bestudering van methoden in kaart gebracht; dit
resulteert in een systematische opzet voor het realiseren van de beoogde
veranderingen. De auteurs slaan met dit boek een brug tussen vakgebieden die nu nog
op zichzelf staan: procesmanagement, verandermanagement, programmamanagement
en projectmanagement. Doorlezen van dit boek biedt de handvatten om deze
verschillende ‘bloedgroepen’ beter te kunnen plaatsen in het totaalbeeld van een
verandering. Dit is een krachtig hulpmiddel bij het maken van de beste keuze welke
interventies het best ingezet kunnen worden bij een verandertraject. Grotere
veranderingsopgaven vragen vrijwel altijd om een programmatische aanpak. In dit boek
wordt dit thema vanuit verschillende kanten belicht. De auteurs zijn erin geslaagd om
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het thema op een zodanige manier in beeld te brengen, dat alle betrokkenen bij een
programmatische aanpak met dit boek hun voordeel kunnen doen. Zij brengen het
thema vanuit onderzoek, praktijk en methode in kaart en leveren een systematische
opzet voor het realiseren van de beoogde veranderingen. Natuurlijk biedt deze tekst
geen garanties voor geslaagde programmatische veranderingen. Uiteindelijk hangt
alles af van verstandige toepassing. Echter, ieder die met verstand te werk gaat, kan
veel voordeel hebben van de wijze waarop de auteurs de materie in dit boek
toegankelijk hebben gemaakt. De auteurs zijn erin geslaagd een brug te slaan tussen
vakgebieden die nu nog op zichzelf staan: procesmanagement, verandermanagement,
programmamanagement en projectmanagement. Als manager kunt u na het lezen van
dit boek beter deze verschillende ‘bloedgroepen’ plaatsen in het totaalbeeld van een
verandering. U bent tevens in staat om een betere keuze te maken over welke
interventies u het best in kunt zetten voor uw verandertraject. Inhoud Na een korte
schets van de ontwikkelingen in maatschappij en organisaties en hun weerslag op het
individu wordt een tour d’horizon gegeven van de verschillende mogelijke aanpakken
van veranderingen: verandermanagement, programmamanagement en
procesmanagement. Vervolgens komen de resultaten van het onderzoek aan bod en
worden aanpakken en hun resultaten vergeleken. Naast de resultaten zijn ook een
aantal case studies opgenomen die het geheel aanzienlijk minder abstract maken.
English Portuguese Bilingual Children's Book (Brazilian). Perfect for kids studying
English or Portuguese as their second language. Jimmy, the little bunny, is very upset
and nervous. Tomorrow is his first day in daycare, but he just wants to stay at home
with his mom. Join Jimmy to find out how his friendly teddy bear helps him to feel
excited. This children's book can help your little ones overcome their worries of leaving
their parents for the first time, while helping them to adjust to new changes.
Honderd mooiste musea van de wereldSchijndoodSingel Uitgeverijen
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij
is de dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots
sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van
de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man
met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt
en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland,
maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur
van onder andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire
Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express

Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is
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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.
Een prachtig familieverhaal: bruisend, meeslepend en ontroerend, een verhaal
als een Italiaanse opera. Voor iedereen die heeft genoten van de boeken van
Chloe Benjamin en Holly Ringland. Stella Fortuna wordt geboren in het arme
Zuid-Italië. In haar Italiaanse dorp wordt ze beschouwd als een rariteit, maar de
band met haar zusje is onbreekbaar. Na de Tweede Wereldoorlog emigreert het
gezin naar Amerika, waar de zussen opgroeien en oud worden in een grote
Italiaans-Amerikaanse familie. Jaren later zit de honderdjarige Stella Fortuna
alleen in haar huis in Wethersfield, Connecticut. Ze haakt dekens en negeert
boos haar zus, Tina, die aan de overkant woont. Ooit waren ze onafscheidelijk.
Waardoor werd de band tussen de zussen verbroken?
Kristin Burns is een getalenteerde, maar niet al te succesvolle fotografe. Om toch
in haar onderhoud te kunnen voorzien, gaat ze oppassen bij de welvarende
familie Turnbull. Ze is een toegewijde oppas voor de kinderen, maar haar passie
voor hun vader leidt tot een riskante en steeds gevaarlijker wordende situatie.
Kristins schuldgevoelens worden versterkt door een terugkerende nachtmerrie
waarin vier ontzielde lichamen voor een hotel worden gevonden. Ze zoekt naar
de waarheid door de lens van haar camera en komt daardoor twee dingen te
weten: ze is nergens meer veilig en het lot van iedereen die ze kent ligt in haar
handen. Je bent gewaarschuwd is wederom een fantastische psychologische
thriller van een van de populairste schrijvers ter wereld.
‘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 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
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