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Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn tweelingzuster en leest per
ongeluk in haar dagboek dat dit gevoel wederkerig is.
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...
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van
een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door
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anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en
kiest voor de liefde en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid
Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden
van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen
Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder.
Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je
afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en
verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even
naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen.
En dan kan ik verder met mijn leven.'
'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
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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.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit
te kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar
op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto
waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto,
want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie
voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie
ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste
meisje van school, dezelfde fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een
wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij
hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil,
dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders
aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
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provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie Little
Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen introductie.
Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl.
Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares
de klas overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De
jongens dragen Thekla op handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden,
past ze zich steeds meer aan aan het nationaal-socialistische klimaat van die
dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen waarderen. Als een aantal jongens
uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen
wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij krachten die
Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn
kop zetten.
Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran voor een avontuurlijke skireis. Ze
bereiden zich voor op extreme skitochten door bergen waarvan nog nooit iemand
is afgedaald. Maar dan komt er door wat lijkt op een lawine een abrupt einde aan
de euforie.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later
naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar
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kinderen.
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin
zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt
worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De
meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een verandering
in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt
herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze
klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt
geen tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de
wetenschap en voorbeelden uit de praktijk.
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw en als
de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en kapitaal onthult
echter zijn tumultueuze privéleven en schetst een portret van een revolutionair, een
rokkenjager, een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man - zowel politiek als privé.
Als arme student viel Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun
kinderen zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven. Het
gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van politieke
spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte Marx zich tot een beschermende
vader en liefhebbende echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke
bronnen biedt Liefde en kapitaal een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de
hartstochten van een man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne
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opvattingen over werk, geld en sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in Washington en
Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft een
vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen, freaks en
revolutionairen, en van het nauwelijks bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig
beeld van een worstelende, maniakale bohemien en intellectueel in de hoofdsteden van
middennegentiende-eeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een
magistrale weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die
haar uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de menselijke familiekant van een
man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende theoreticus.' publishers weekly 'Gabriel
stelt, terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de
grote stromingen van zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de
mensen die hij liefhad.' washington independent review of books
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
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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
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook wraak op
degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het korps van
de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich ernstig zorgen over hem. Het is Halt
die met de oplossing komt: Will moet een leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten.
En zoals meestal krijgt Halt gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
‘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
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het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd
worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een
van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien
zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar
is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars
om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets
te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.

EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK
PITT IS TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een bende
schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit, hoe dichter
hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn dochter Summer
sporen ondertussen een historische schat van de Azteken op. Ze moeten snel zijn, voor
die in criminele handen valt. Hun zoektocht voert hen uiteindelijk ook naar Cuba, recht
in de armen van de vijand.
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,
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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.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft
haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war
zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat
hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind
meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het
beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf
Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn
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gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot
haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en
merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie
gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze
haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
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.
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte werkelijkheid", waarin een
Amerikaanse antropoloog zijn ontmoeting met een Mexicaanse indiaan beschrijft en
zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe
uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor
bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze
besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie
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ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie
& Julia
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?

Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een
geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke
kringen wordt doodgeschoten in een achterstandswijk en haar zoon Nile,
reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte.
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Sonia kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de zaak
brengt haar terug naar diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw
te zoeken in een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? Scott Turow
(1949) is naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago.
Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’.
‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison
Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer
dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is
Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
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
Page 12/18

Read Online Nissan Navara D22 Complete Workshop Repair Manual 2001
2006
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
In ‘Macht aan de aardige mens’ van Pacelle van Goethem ontdek je de stijlen
van overtuigen en de geheimen van onweerstaanbare mensen.
Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je geboren moet zijn; iets voor Gandhi en
de Obama’s. Maar overtuigen volgt zijn eigen logica, en charisma heeft best
practices. Pacelle van Goethem beschreef in haar bestseller ‘IJs verkopen aan
eskimo’s’ hoe overtuigen werkt. ‘Macht aan de aardige mens’ bevat het deel
daaruit over overtuigingskracht. Er zijn geweldige ideeën die nooit gehoord
worden. Briljante mensen die niet begrepen worden. En een grote mond die kan
winnen met een minder goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de sympathieke,
weldenkende mens. De wereld zit te springen om goede ideeën. En goede
ideeën vragen al je overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom zou je het
niet gebruiken?
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers The Power of the
Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op
een volkomen vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo
Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met
elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart.
Auteur Baptist de Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een
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boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat
aan het begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat je hart je
gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie. Coelho,
Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
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?
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker en Thomas Olde
Heuvelt. ‘Loubry is een meester in het bespelen van je zenuwen. Dit boek is
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ijskoud, doodeng en heeft een briljante plot. Om in één keer te verslinden.’ Le
Parisien De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als
ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er
nooit meer weggegaan. Al snel realiseert Sandrine zich dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de
bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het
eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker vermoedt Sandrine
dat ook zijzelf door iets of iemand in de gaten wordt gehouden. Iemand die
misschien ook een rol heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een
jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd
en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Loubry is dé
nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’ LFC Magazine ‘Een mooi, spannend,
genuanceerd en krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
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formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een angstaanjagende en compleet
verslavende thriller.’ Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud
Ouest
Een intelligente jonge joodse vrouw beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit
haar dagelijkse leven en de dingen waarmee ze bezig is, tussen 27 maart en 19
mei 1942.
‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige
Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen president?’ ‘De president zal mij
ten huwelijk vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende
richtte Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op:
Theranos. Haar revolutionaire idee was een nieuwe, snelle manier van
bloedtesten, die de medische wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar
haalde Holmes het ongekende bedrag van 45 miljoen dollar op en haar portret
prijkte op alle businesskranten en -bladen. Extraordinary, werd het genoemd.
Maar haar bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste testresultaten, en
Holmes voerde een schrikbewind om haar moedwillige fraude te verhullen. De
meermaals bekroonde Wall Street Journal-journalist John Carreyrou
ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten val. Zijn
diepgravende journalistieke onderzoek is de basis voor dit adembenemende en
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shockerende boek over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
The power of the heartlaat je hart je gids zijnKosmos Uitgevers
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 leven van koningin Wilhelmina (1880-1962) tot en met haar inhuldiging in
1898 in woord en beeld.
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel
weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik
niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het
onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En
het was niet degene die ik verwachtte.
Keuze uit het dagboek dat de auteur, generaal-majoor en minister van oorlog
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onder koning Willem III, bijhield van 1866-1892 en dat hoofdzakelijk over de
koning handelt.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge
Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft
haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel
in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische
wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de
lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen,
vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet.
Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden?
Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere
schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim,
waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal
van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Copyright: 5f221b1e42f859779142e7c9606021ba

Page 18/18

Copyright : matula.hu

