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Een dubbele moord. Een geheime militaire basis. Een FBI-agent met een
exceptioneel geheugen . Amos Decker en zijn FBI-collega Alex Jamison worden
naar het plaatsje London in North-Dakota gestuurd. Daar komen ze er al spoedig
achter dat het door gas- en oliewinning snel groeiende stadje een broeinest is
van problemen. De enorme voorraad schaliegas in de bodem trekt een diverse
groep nieuwkomers aan die stuk voor stuk van plan zijn zo snel mogelijk rijk te
worden. Deze plotselinge groei levert een hoop trammelant op, van vechtpartijen
en drugs tot prostitutie en... moord. Decker en Jamison zijn ingevlogen om de
dood te onderzoeken van Irene Cramer. Op haar lichaam is een autopsie
uitgevoerd en vervolgens is het stoffelijk overschot in de wildernis gedumpt. Het
is het begin van een zaak die van eigenaardigheden aan elkaar hangt. Wanneer
de twee onderzoek doen naar het slachtoffer, blijkt dat zij ’s nachts als prostituee
werkte en overdag als lerares op de school van een religieuze sekte. En die
sekte is gehuisvest op een terrein dat nog niet zo lang geleden het eigendom
was van een ultrageheime faciliteit van de luchtmacht. Iedereen in London – van
de keiharde zakenman tot de louche ambtenaar en de religieuze buitenstaander
– lijkt een geheim te hebben. Wanneer er een nieuwe moord wordt gepleegd,
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moet Decker al zijn kwaliteiten als detective inzetten en terugvallen op zijn
exceptionele geheugen om de zaak tot een goed einde te brengen. Daarbij krijgt
hij hulp uit onverwachte hoek...
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.
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
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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?
Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde
Staten, waar de bevolking op zichzelf is, de overheid gewantrouwd wordt en de
natuur geen genade kent. Op vijfjarige leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd
door een seriemoordenaar en vanaf het moment dat ze oud genoeg was om bij
de FBI te gaan, heeft Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die
anderen kwaad willen doen. En ze is goed. Heel goed. Ze zou een van de beste
profilers van de FBI kunnen zijn, als ze niet de voorkeur gaf aan het bestrijden
van criminaliteit in de outback van Amerika boven carrière maken in de
slangenkuil van Washington D.C. Een eenzaam bestaan, maar daar heeft ze
vrede mee. Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt gevonden in
de Grand Canyon wordt Atlees hulp ingeroepen. De berijder wordt vermist en hij
blijkt niet de enige persoon te zijn die recentelijk is verdwenen. Atlee komt
tegenover een gruwelijk monster te staan, maar moet ook de confrontatie aan
met een nachtmerrie uit haar verleden.
De blinde assistente van een messenwerper wordt levenloos aangetroffen in een
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park in Marseille. Ze is de ex van een goede vriend van Tom Stilton, en samen
onderzoeken ze haar dood. Intussen wordt in Stockholm het lijk van
douanebeambte Bengt Sahlmann aangetroffen. Er is gepoogd het op zelfmoord
te laten lijken, maar dat is overduidelijk niet het geval en de politie legt
onmiddellijk de link met een grote drugsvangst van de douane. De zaak belandt
op het bureau van Mette Olsäter, die het team leidt dat een grote internationale
drugszwendel onderzoekt. Olivia Rönning is terug uit Mexico en raakt bij toeval
betrokken bij de zaak-Sahlmann. Ze kiest daarin – hoe kan het ook anders – een
heel andere weg dan het team van Mette Olsäter en komt zo op het spoor van de
moordenaar. Maar die weet op zijn beurt inmiddels ook wie Olivia is...
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
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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
Fixie Farr heeft altijd volgens haar vaders motto geleefd: family first. Wanneer ze
in een koffiezaakje voorkomt dat er iets gebeurt met de laptop van een knappe
vreemdeling, schrijft laptopeigenaar Sebastian als bedankje een IOU op een
servetje. Als Sebastian vervolgens een baan regelt voor Fixie's jeugdliefde Ryan,
zijn de rollen weer omgedraaid en een nieuwe serie IOU's volgt, van kleine
gunsten tot levensveranderende momenten. Al snel moet ze kiezen tussen haar
familie en het leven dat ze eigenlijk wil. Durft ze eindelijk voor zichzelf te kiezen?
Atlee Pine uit De lange weg naar genade en Eén minuut voor middernacht is
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terug! Al van jongs af aan leeft FBI-agent Atlee Pine in onzekerheid over wat er
precies is gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Het meisje werd op zesjarige
leeftijd ontvoerd en is nooit meer teruggevonden. De politie stond destijds voor
een raadsel en ook Atlees eigen onderzoek levert lange tijd niets op, totdat ze de
identiteit van Mercy’s ontvoerder weet te achterhalen: Ito Vincenzo. Maar juist
dan krijgt ze van haar leidinggevenden te horen dat ze haar zoektocht moet
afronden, omdat het haar eigenlijke werk in de weg zit. In een race tegen de klok
reist Atlee af naar Trenton, New Jersey, de plek waar Vincenzo voor het laatst is
gezien. Daar kruist haar pad dat van special agent John Puller, die met zijn eigen
onderzoek naar drugssmokkel op een legerbasis bezig is. Tot hun beider
verbazing blijkt er een connectie te zijn tussen de twee zaken. Wanneer Atlee en
Puller hun krachten bundelen, stuiten ze op een complot dat de democratie in het
hart zal treffen. Om eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen over Mercy’s lot,
moet Atlee een web van leugens en bedrog ontrafelen. Maar de waarheid die ze
hoopt te vinden, zou weleens hard kunnen aankomen...
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
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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?
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten
op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet
ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra
vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels
volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel
humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de
pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze
Page 7/25

Download Free Mapguide Open Source Developer39s Guide
schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim
schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
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
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 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 tv-series van de dagboeken trokken wekelijks
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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-NietDood-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.
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
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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
Becky Bloomwood is dol op kerst. Het gaat altijd hetzelfde: haar ouders verzorgen het diner en
de buren komen langs in vreselijke kersttruien. Maar dit jaar lijkt alles anders, Becky's ouders
verhuizen en vragen Becky het diner te organiseren. Wat kan er nou misgaan? Haar zus Jess
eist vegan kalkoen, haar man Luke vraagt alweer aftershave en Minnie wil een heel specifieke
picknickmand - en dan verschijnt er ook nog onverwacht een ex-vriendje met zijn opdringerige
nieuwe vriendin, en hun motieven zijn verre van duidelijk. Wordt het een chaos of lukt het
Becky er een fijne kerst van te maken?
‘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
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‘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
Op zoek naar de ontvoerder van haar zusje, komt FBI-agent Atlee Pine een seriemoordenaar
op het spoor. FBI-agent Atlee Pines leven veranderde voorgoed toen op jonge leeftijd haar
tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord. Wanhopig zoekt ze sindsdien
naar antwoorden die een einde moeten maken aan de kwellende onzekerheid, totdat op een
dag alle opgekropte woede en frustratie een uitweg vinden. Ze kan zichzelf tijdens een
arrestatie niet langer in de hand houden en mishandelt een verdachte. Gedwongen om tijdelijk
een stap terug te doen, keert Atlee terug naar Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is
opgegroeid. Met behulp van haar assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies is
gebeurd tijdens die traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen
na haar aankomst wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met een
bruidssluier over haar gezicht gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is
vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering van Mercy voort te zetten, maar ze moet nu
ook een seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog meer slachtoffers vallen. Ze komt er
al snel achter dat in een kleine gemeenschap vol geheimen – die mogelijk te maken hebben
met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met rust gelaten kan worden...
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht. Als
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Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote explosie buiten het ziekenhuis
waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het vervallen huis
in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen.
Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische
bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste
ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor Trevor
twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is
de aanwezigheid van Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt
erachter dat het meisje ooit bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan
laten schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar ze lijkt weinig
te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van Callies verleden boven tafel
komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware
betekenis van liefde en vergeving leren kennen.
Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe Kate Marshall is met haar zoon aan het
duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het lichaam van een tiener,
verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch ongeluk, maar Kate is
daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat deed het slachtoffer daar midden in de
nacht? En als hij zo’n sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan? De verdronken tiener is het
meest recente slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond
Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde verhalen de ronde, en al jarenlang
verdwijnen er regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge onderzoekster, Magdalena Rossi,
vermist. Kate vraagt haar partner Tristan Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw –
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voordat het te laat is. In de pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen
herkansing nodig heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere
populaire Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder gezicht
‘Bryndza leest altijd als een trein.’ VN Detective & Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van
een bloedstollende thriller, met vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD Biblion

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.
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen
papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De
ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem
aangetrokken, de internationale medische experts staan voor een raadsel en de
landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op zoek naar
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antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige
herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma
Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak
kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar.
Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien
heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe
meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in
haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te
weten mag komen.
Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van
Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! Veel liefs uit Manhattan In New
York is ware liefde moeilijk te vinden - al is die soms dichterbij dan je denkt! Deel
2 Voor bloemstylist Frankie Cole bestaan happy ends alleen in sprookjes; na de
desastreuze scheiding van haar ouders is ze haar geloof in de liefde verloren.
Mannen houdt ze daarom het liefst veilig op afstand. De enige man bij wie ze
zich op haar gemak voelt, is haar vriend Matt - en dat is zuiver platonisch. Maar
sinds kort is er iets vreemds aan de hand: waarom slaat haar hart telkens op hol
als ze bij hem is? Matt Walker is al jaren verliefd op Frankie, maar hij laat niets
merken. Hij weet immers dat ze allergisch is voor alles wat met liefde te maken
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heeft. Toch heeft hij de laatste tijd sterk de indruk dat ze hem met andere ogen
bekijkt. Als hij niet beter wist, zou hij zelfs zeggen dat ze met hem flirt! Zal hij het
erop wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat in Manhattan?
Die eerste nacht kroop ik bij toeval in Ryan Jensens bed. Ik kende hem
nauwelijks en ik dacht het het bed van zijn zus was, dat het haar slaapkamer
was. Het duurde even voordat ik me mijn fout realiseerde en op dat moment had
ik weg moeten gaan. Dat deed ik niet. Ik ging niet weg. Ik voelde geen
schaamte.Ik kon me eindelijk ontspannen. En die nacht, op dat moment, was dat
het enige waar ik naar snakte. Ik vroeg of ik mocht blijven. Dat mocht. De
waarheid? Ik wilde dat ik nooit zijn bed meer uit hoefde. Als ik daar voor altijd had
kunnen blijven liggen, zou ik dat hebben gedaan.Ryan werd mijn redding.Want
vier uur daarvoor had mijn tweelingzus zelfmoord gepleegd. 'Dit boek heeft een
blijvend litteken op mijn ziel achtergelaten' - liezelsbookblog 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
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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?
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
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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.
Veel liefs uit Manhattan Niets zo romantisch als kerst in New York... toch? Deel 3
Eva Jordan is dol op alles wat met Kerstmis te maken heeft, ook al is ze deze
kerst alleen. Dan krijgt ze voor haar werk de kans om een paar dagen in een
spectaculair penthouse aan 5th Avenue te bivakkeren. Ze mag het huis helemaal
in kerstsfeer hullen voordat de eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij; Manhattan
onder een pak sneeuw is de perfecte plek voor de feestdagen! Wat ze alleen niet
had verwacht, is dat de knappe, mysterieuze eigenaar van het penthouse
gewoon thuis is... Lucas Blade, wereldberoemd misdaadauteur, heeft een hekel
aan kerst. En met een dreigende deadline en de herdenking van de sterfdag van
zijn vrouw heeft zijn humeur helemaal een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij
zich afgezonderd van de buitenwereld: hij wil niet gestoord worden, hij wil geen
kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden door Eva met
haar kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te zitten in
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het penthouse, ontkomt hij niet aan haar betovering...
‘Stalker in de nacht is een topthriller die je via onverwachte wendingen meevoert
naar een verrassend einde.’ Margriet Het zijn stuk voor stuk alleenstaande
mannen. Allemaal met een teruggetrokken en een weinig opmerkelijk -leven. Ze
zijn ook allemaal dood. Midden in een broeierig hete zomernacht wordt
inspecteur Erika Foster opgeroepen. Een dokter is thuis in zijn bed -gevonden,
gestikt. Zijn polsen zijn vastgemaakt en zijn ogen puilen uit door de
doorschijnende plastic zak die strak om zijn hoofd is gebonden. Een paar dagen
later wordt een tweede slachtoffer gevonden, in exact dezelfde omstandigheden.
Wat linkt de slachtoffers aan elkaar en aan hun moordenaar? Waarom is er zo
weinig bekend over hun verleden? Als Erika en haar team de zaak onderzoeken,
stuiten ze op een zeer -berekenende dader, die zijn prooi al lang van tevoren
stalkt – en dan op het juiste moment toeslaat. De pers over Stalker in de nacht.
‘Een meeslepend steekspel. Een prima speurder waar ik meer van wil horen.’
Trouw ‘Goed nieuws; er is een nieuwe, sterke Britse inspecteur opgestaan: Erika
Foster.’ Zin ‘Intrigerend... de Erika Foster-reeks kan zeker iets toevoegen aan
het welgevulde rijk der spannende boeken.’ De Telegraaf
‘Op het eerste gezicht’, de nieuwe roman van bestsellerauteur Nick Hornby. De
42-jarige Lucy ligt in scheiding. Wat in eerste instantie het perfecte huwelijk leek
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tussen twee mensen die bijna alles gemeen hebben is geëindigd in een
regelrechte ramp. Terwijl haar ex zich verder wentelt in zijn alcoholisme wordt
Lucy spoorslags verliefd op Joseph, hulpkracht bij de plaatselijke slager in
Lucy’s chique, witte wijk in Noord-Londen. De liefde is geheel wederzijds. Alleen
hebben zij ogenschijnlijk niets gemeen. Joseph is van arme komaf, laagopgeleid,
twintig jaar jonger en zwart. Tegen de achtergrond van de brexit – en de
scheidslijnen die deze blootlegt tussen Lucy’s bemoeizuchtige vriendenkring en
de omgeving waar Joseph vandaan komt – tekenen zich de asymmetrieën in hun
relatie nog scherper af. En toch voelt het precies goed.
De grootse nieuwe roman van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama en De
grote stilte Voor de liefhebbers van De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland,
1945. Cyril wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het
welgestelde echtpaar Avery adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom,
want zijn adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te
drukken dat hij geen echte Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook
niet thuis in het katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur
Julian Woodbead ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit gezet
– een zoektocht die hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk
en de liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende
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kracht van de menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de
wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest ‘Afwisselend
slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de top van zijn kunnen.’
Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’ The Sunday Times ‘Een
picareske, ronddwalende odyssee voor de afzonderlijke karakters. Het boek brandt
haast van woede over de levens die worden verwoest door sociale minachting en
zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’ The Guardian ‘Een episch verhaal vol verve,
humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’ The Irish Times ‘Boyne creëert
licht in de verdoemenis, en humor in de meest hartverscheurend trieste situaties. Een
fantastische leeservaring.’ Press Association
Geheime rekeningLindhardt og Ringhof
‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol verbluffende momenten en kleurrijke
personages.’ – Booklist In een groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby
wakker in haar wiegje. Gevoed en verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand haar oppakt. In
de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele
dagen dood. Wie heeft er in de tussentijd voor de baby gezorgd? En waar is diegene
gebleven? ‘Het perfecte boek voor bij het zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze
thriller is verslavend, ontroerend en ik kan hem niet genoeg aanbevelen!’ – Sophie
Hannah
Nu compleet in één e-bundel: de miniserie Madrigal Court van LYNNE GRAHAM.
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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.
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 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...
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij
schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in
Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek.
Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door
een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher
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hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende
serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee
Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
Een meisje zonder verleden Een meisje zonder leugens Evie Cormac is een meisje
zonder familie. Ze houdt haar identiteit al jarenlang geheim – alleen daardoor is ze
veilig. Maar forensisch psycholoog Cyrus Haven is vastbesloten uit te vinden wie Evie
is, en hoe ze zich verborgen hield in het huis waar een man werd doodgemarteld.
Machtige mensen zijn al jaren op zoek naar Evie, de enige getuige van hun misdaden.
Evies gave om te zien wanneer iemand liegt, helpt Cyrus bij het oplossen van een
onmogelijke zaak, maar hoe verder hij Evies verleden weet te ontrafelen, hoe meer hij
haar blootstelt aan gevaar. Uiteindelijk zullen ze beiden moeten beslissen of het
misschien beter is de monsters uit het verleden niet wakker te maken...
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...
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Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg
geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone
verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever,
een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt
hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt
hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op
het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers
die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en
verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als
investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten
om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller
Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij
bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de
spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Wanneer Vera Stanhope een uurtje pauze neemt om een paar baantjes te trekken in het
plaatselijke wellness-centrum, vindt ze in de sauna het lichaam van een vrouw. Heel even
vraagt Vera zich af of er misschien sprake is van een natuurlijke dood, maar helaas... Samen
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met haar team ondervraagt Vera het personeel van het wellness-centrum en de nabestaanden
van de dode vrouw, een alleenstaande moeder en maatschappelijk werkster. Haar dochter
Hannah blijkt een relatie te hebben met Simon, een jongen uit een welgestelde familie, en zijn
ouders zijn het volstrekt niet eens met de relatie. Terwijl Vera’s collega Joe Ashworth een
balans probeert te vinden tussen zijn privéleven en zijn baan, geniet Vera van het feit dat ze
weer de leiding heeft over een onderzoek. Dan blijkt dat het slachtoffer betrokken was bij een
schokkende zaak rond een kind en dreigt het onderzoek volledig uit de hand te lopen...
Veel liefs uit Manhattan Deze verliefdheid past niet in een gezonde levensstijl... Deel 1 Nadat
ze haar baan is kwijtgeraakt, is Paige haar eigen evenementenbureau begonnen. Helaas gaan
de zaken rampzalig, waardoor ze wel hulp móét vragen aan ICT-miljonair Jake Romano, de
beste vriend van haar broer. Probleem is alleen dat ze al jaren verliefd op hem is, wat
natuurlijk funest is voor een goede samenwerking. Dus doet ze haar uiterste best om dat voor
hem te verbergen - met slapeloze nachten als gevolg. Vanwege zijn reputatie van hartenbreker
heeft Jake aan Paige' broer moeten beloven dat hij nooit iets zal beginnen met zijn kleine
zusje. Kleine zusje. Klein. Als Jake dat nou maar vaak genoeg herhaalt, gaat hij het misschien
wel geloven. Want sinds Paige zijn kantoor is komen binnenvallen, één en al blonde,
langbenige verleiding, doet hij geen oog meer dicht!
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
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Amerikaanse succesauteur Colleen Hoover.
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 onbekende vijand uit te schakelen.
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in ZuidAfrika.
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