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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?
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?
Deel 2 `Verboden wegen`. De populaire Nellie Fisher-serie van de Amerikaanse
schrijfster Beverly Lewis is nu gebundeld in een trilogie. Hoofdpersoon Nellie Fisher
bevindt zich in een moeilijke positie als haar familie overweegt zich af te scheiden van
de Amish-kerk. Als dat gebeurt, verliest Nellie haar geliefde Caleb. Hij houdt namelijk
vast aan de wegen van de Old Order-gemeenschap. Maar als Nellie voor Caleb kiest,
moet ze haar familie loslaten. Is er een uitweg voor haar dilemma? De Nellie Fisher
trilogie van Beverly Lewis bevat de titels De breuk, Verboden wegen en Diepste
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Met Laurie Morans televisiecarrière gaat het goed: haar show is een hit. Maar
haar break-up met collega Alex Buckley heeft ervoor gezorgd dat ze nu met
Ryan Nichols moet samenwerken, en die kan ze niet uitstaan. Dan stelt Ryan
een nieuwe zaak voor: drie jaar geleden werd Virginia Wakeling, een van de
meest vrijgevige donateurs van het museum, dood in de sneeuw gevonden. Ze is
van het museumdak geduwd tijdens het Met Gala. Al gauw komt Laurie erachter
dat er een heleboel verdachten zijn, die zich ook in Virginia’s inner circle
bevonden. Wanneer de tv-crew zich in de geheimen van de schatrijke familie
mengt, komen een aantal getuigen in levensgevaar...
Eigenlijk is ieders leven een boek, maar zeker dat van Martin Simek.Het is als
verhaal niet kapot te krijgen, of de schrijver zou van slechten huize moeten
komen. Maar Simek komt van goeden huize. Letterlijk ook. Dat maakte hem bij
zijn geboorte al meteen tot vijand van het volk. In 1968 ging het IJzeren Gordijn
tijdens de Praagse lente heel even op een kier. De negentienjarige Martin Simek
vluchtte. Het was een vlucht naar voren, naar de zo fel begeerde vrijheid. Bijna
door toeval kwam hij in Nederland terecht. De kersverse vluchteling vroeg zich al
snel af waarom de mensen hier de vrijheid niet is aan te zien. Kinderlijk blij als hij
was met alles, voelde hij zich soms een stralende idioot te midden van zijn
nieuwe landgenoten.
Overzicht van met name de Griekse mythologie.
In het voorjaar van 1938 keert de Oekraïense immigrant Teodor Mikolajenko
terug uit de gevangenis en treft zijn vrouw en kinderen volledig berooid aan op de
Canadese prairies. Terwijl Maria zich onvermoeibaar bezighoudt met de zorg
voor de schamele groentetuin, het eindeloos verdunnen van de aardappelsoep
en het verstellen van de tot op de draad versleten kleren, bouwt Teodor met blote
handen een huis en zaait hij kostbare korrels graan op het stuk grond dat zijn zus
Anna voor hem koopt omdat het mensen met een strafblad verboden is land te
bezitten. De beide families slagen erin kou en honger te overleven, maar komen
oog in oog te staan met een veel gevaarlijker vijand wanneer Anna’s
onbetrouwbare echtgenoot Stefan na een langdurige afwezigheid terugkomt. Zijn
achterbakse gekonkel draait onafwendbaar uit op een tragedie – die ditmaal des
te erger is omdat deze niet wordt veroorzaakt door gewetenloze buitenstaanders,
geldschieters of bureaucraten, maar door naaste verwanten. De tragische
lotgevallen van de familie Mikolajenko is een indringende en aangrijpende roman
over sociaal onrecht, wilskracht, familiebanden, opoffering en medeleven.
Een terroristische aanslag dreigt. The CIA, FBI en Defensie staan machteloos: het komt
aan op de Special Forces. Een onduidelijke video leidt de eenheid door Azië naar
Egypte waar een brute aanslag een commando doodt. Pike Logan en zijn partner
Jennifer Hill worden tot het uiterste op de proef gesteld. De twee terroristische
organisaties waar ze het tegen op moeten nemen blijken van ondergeschikt belang als
een wapen van ongekende grootte wordt ingezet om Amerikaans grondgebied aan te
vallen. De Taskforce, het geheime wapen van Amerika, krijgt maar één kans om de
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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
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