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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.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit
te kopen.
Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste
figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht
onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische,
onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de
knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India wist
af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus
Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India,
zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en
1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk
vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen
ongelijkheid en discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd
naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van democratisch
India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial
Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks
voorstelbaar.' Sunday Telegraph
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
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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 onbekende vijand uit te schakelen.
De van oorsprong Friese Mata Hari (1876-1917) was de meest begeerde vrouw
van haar tijd: een beroemde exotische danseres die omging met grootheden, in
de grote Europese en Amerikaanse steden in de theaters stond en het publiek
schokte en vervoerde met haar erotisch geladen optredens. In De spion gebruikt
Paulo Coelho zijn verbeeldingskracht om het even glamoureuze als tragische
leven van Mata Hari te herscheppen. Haar moeilijke jeugd, haar ongelukkige
huwelijk dat haar naar Nederlands-Indië voerde, de trieste lotgevallen van haar
kinderen, haar komeetachtige opkomst als danseres, haar intieme omgang met
hooggeplaatste militairen en politici die haar uiteindelijk op een beschuldiging van
spionage en hoogverraad kwam te staan. Dit is het verhaal van een vrouw die de
moed had zichzelf te bevrijden van het moralisme en het bekrompen
burgerfatsoen van de vroege twintigste eeuw.
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...
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
Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van
Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere
Page 2/6

Download Ebook Machine Shop Projects Mybooklibrary
dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van
de NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tvseries van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen
Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik
Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar
gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en
de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel meer om naar uit te kijken.
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds
vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op.
Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip
op de werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat
hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan
Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute
grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend
hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het
rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn
hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik
zich opgewekt naar de eindstreep.
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
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 schandalen onthuld, en worden harten
gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles overwinnen?
Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft
haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and
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breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen
en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt
ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het
ooit allemaal begon...
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.
Autobiografie van de Amerikaanse wielrenner (1971- ). die in 1993 het wereldkampioenschap
wielrennen op de weg op zijn naam zette, en sinds 1999 viermaal de Tour de France, maar
zijn belangtijkste overwinning behaalde hij in de strijd tegen kanker.
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.
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
In Aurelius verdwijnen kort na elkaar drie jonge meisjes. Bij de eerste verdwijning verdenken
de inwoners buitenstaanders. Bij de tweede worden buren en jeugdvrienden verdacht. Bij de
derde komt het stadje in een regelrechte nachtmerrie terecht.
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
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zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Literatuurwetenschappelijke vergelijking van de weergave van de werkelijkheid in enkele
hoogtepunten van de westerse litteratuur van Homerus tot Proust.
De spionSingel Uitgeverijen
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.
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.
Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente en
onweerstaanbare Damien Stark ontmoet, krijgt ze het gevoel dat hij de ware is. Hoewel ze
gehecht is aan haar vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij vult haar aan en
maakt haar leven compleet. Wat begon als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch
lijkt het verleden de twee geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki en Damien gebeurtenissen
uit het verleden achter zich laten en zich voorgoed aan elkaar overgeven? Bezit mij is het
tweede deel uit de Stark-trilogie.
Vrienden voor het leven is het verhaal van drie vriendinnen die op weg naar volwassenheid
verwikkeld raken in een zonderlinge driehoeksverhouding. Benny en Eve, twee
hartsvriendinnen uit het Ierse dorpje Knockglen, gaan in Dublin studeren en sluiten daar al snel
vriendschap met de aantrekkelijke en ambitieuze Nan. Het opwindende studentenleven brengt
hun echter niet alleen geluk maar ook verdriet.
‘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
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
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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?
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