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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
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.
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...
Grace Reinhart heeft het leven waar ze altijd al van droomde: een fantastische man, een lieve
zoon en een succesvolle praktijk voor psychotherapie. Sinds kort is ze ook de auteur van een
populair boek, Je had het kunnen weten, waarin ze vrouwen aanspoort beter te luisteren naar
hun instinct als dat ze vertelt dat er iets niet klopt aan de man die ze liefhebben. Grace’
‘Praktijk voor therapie’-droom verandert in een nachtmerrie als haar man spoorloos verdwijnt
en de politie steeds meer afschuwelijke ontdekkingen over hem doet. Grace doorstaat de
mediastorm en moet tot haar schande toegeven dat ze haar eigen advies voor andere
vrouwen beter aan zichzelf had kunnen geven. Haar oude leven lijkt voorbij. Kan ze een nieuw
leven opbouwen voor haar en haar zoon?
Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt overdag, hij ’s
nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je iemand leren kennen die je nooit
hebt ontmoet? De warme en meeslepende roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op
luchtige wijze scherpe thema’s aan. Tiffy is 27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft
snel een flat nodig. Leon is 27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een
advocaat voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of eigenlijk
– Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is, en de rest van de tijd woont
Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen elkaar nooit tegen, en deze situatie bevalt
hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge, stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep
van Leons broer niet wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst
had moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand weten als
je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE IT! Briljant bedacht, heerlijk warm, grappig
geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’
The Bookseller
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
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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.
Het vierde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Kurt Wallander is op vakantie
in Denemarken. Hij wandelt er op een strand. Hij is moe, depressief en wil ontslag nemen uit
het politiekorps van Ystad. Aan het thuisfront in Zweden vinden echter twee moorden plaats
die hem op andere gedachten brengen. Het gaat om de 69-jarige advocaat Gustaf
Torstensson en diens collega en zoon Sten, een jeugdvriend van Wallander.
Aangrijpende New York Times bestseller, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een
weeshuis. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate begint in het Memphis van 1939. De
twaalfjarige Rill leidt met haar broertje en zusjes een zorgeloos leven op een woonboot aan de
Mississippi. Dan slaat het noodlot toe: de kinderen worden ontvoerd en komen terecht in een
weeshuis. Daar zijn ze overgeleverd aan de grillen van een wrede directrice. De jonge Rill doet
er alles aan om haar broertje en zusjes bij elkaar te houden. In het South Carolina van nu leidt
de rijke Avery Stafford een geweldig leven. Een toevallige ontmoeting dwingt haar om haar
familiegeschiedenis onder de loep te nemen, er blijkt meer verzwegen te zijn dan ze ooit had
kunnen vermoeden. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van weeshuisdirecteur Georgia Tann, die kinderen uit arme gezinnen
ontvoerde en verkocht aan rijke families. ‘Dit boek mag je niet missen.’ – The Huffington Post
Kylian Mbappé was zestien jaar toen hij voor AS Monaco debuteerde in de Ligue 1. Het
seizoen erop werd de club mede dankzij zíjn vijftien doelpunten landskampioen van Frankrijk.
Hij is de jongste speler sinds Pelé die scoorde op een wereldkampioenschap én
wereldkampioen werd. In zijn nog jonge carrière breekt Mbappé records met een snelheid die
alleen geëvenaard wordt door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, en hij is hard op weg om een
van de grootste namen ooit in het voetbal te worden. Luca Caioli en Cyril Collot deden voor
deze biografie uitvoerig onderzoek en spraken exclusief met de mensen die Mbappé het beste
kennen.
Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97 uur,
beslissingen over leven en dood, een constante vloed aan lichaamssappen en een budget dat
eerder gepast lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven van een arts in opleiding. Tijdens
de helse dagen en slapeloze nachten hield cabaretier en voormalig arts in opleiding Adam Kay
jarenlang in het geheim een dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het ziekenhuis
zijn samengebracht in dit afwisselend hilarische, afschuwelijke en ontroerende boek. Dit doet
even pijn vertelt je alles wat je wilt weten over het werk op een ziekenboeg - plus een aantal
dingen die je liever níet had willen weten. Mogelijke bijwerkingen: spontane lachstuipen en
opwellende tranen. Adam Kay (1980) werkte jarenlang als arts in opleiding, maar is
tegenwoordig een succesvol cabaretier en scriptschrijver. Zijn debuut Dit doet even pijn werd
direct een bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels in vijftien landen vertaald.
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een
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familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de
stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie
naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New
Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede
leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth
en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek
terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens ook verstoken
van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de
relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de
wereld achter is op de huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s
aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van
Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het
resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal
over onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de
wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen
pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en het
lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een
betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht
gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten, binnen
de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de
urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris
Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The Wall
Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit om ons
ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het levert een
schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het
onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht. Als
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.
‘Sally Hepworth slaagt erin onze gemeenschappelijke aanleg voor liefde en humor te
verenigen.’ Graeme Simsion, auteur van Het Rosie project Voor de lezers van Liane Moriarty
en Megan Abbott Vanaf het moment dat Lucy haar schoonmoeder Diana ontmoet, weet ze dat
het nooit echt zal klikken. Als voorvechtster van vrouwenrechten geniet Diana veel aanzien en
ze is zeer beleefd en keurig. Maar ze is ook heel afstandelijk, en absoluut niet de
schoonmoeder op wie Lucy had gehoopt. Andersom lijkt Diana zich ook een andere ideale
schoondochter te hebben voorgesteld. Tien jaar later wordt Diana dood aangetroffen. Naast
haar ligt een briefje waarin staat dat ze niet meer verder kon met haar door kanker verwoeste
lichaam. Maar als de autopsie plaatsvindt blijkt dat Diana helemaal geen kanker had. Wel zat
er gif in haar bloed. Wat is er gebeurd? En wie weet er meer van? De breekbare
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familieverhoudingen, onderhuidse spanningen en lang verborgen geheimen komen langzaam
aan de oppervlakte. Over de boeken van Sally Hepworth ‘Perfect voor fans van Liane Moriarty
en Jojo Moyes, en voor alle leesclubs.’ Library Journal ‘Een hartverscheurend prachtig
liefdesverhaal.’ People ‘Lezers zullen naar het einde van deze intelligente roman snellen om
de waarheid te achterhalen.’ Publishers Weekly ‘Hepworth weet heel goed hoe ze een
boeiend plot moet schrijven.’ New York Journal of Books
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 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...
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?
Tijdens een herfststorm komen twee vrouwen in de bergen van Jämtland in een gevaarlijke
situatie terecht. Ze weten zich te redden, maar doen een macabere ontdekking: bij de oever
van een rivier steekt een hand uit de grond omhoog. De politie is snel ter plaatse en ontdekt
zes lijken, waarvan twee van kinderen. Vervolgens buigt de Nationale Recherche zich over de
zaak en identificeert twee van de lijken als een Nederlands echtpaar dat in 2002 verdween. De
andere vier zouden een familie uit Stockholm kunnen zijn, maar zij werden pas vermist in
januari 2003, enkele maanden nadat hun lichamen al begraven waren in het zand. Plotseling
bemoeit de veiligheidsdienst zich met de zaak, en dat wekt de nieuwsgierigheid van Sebastian
Bergman, die samen met zijn team verder op onderzoek gaat.
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Achttien jaar nadat zijn vrouw Carmen is overleden en zeven jaar nadat zijn
huwelijk met Roos op de klippen is gelopen, blijkt ook de zoveelste nieuwe liefde
van Stijn van Diepen niet de ware te zijn. Terwijl hij nog altijd van feest naar feest
strompelt, wordt zijn moeder met alzheimer in een verzorgingstehuis
opgenomen, dreigt zijn beste vriend Frenk hem te laten vallen en moet hij de
verjaardag van zijn dochter Luna, die eenentwintig wordt, organiseren. Een crisis
lijkt onvermijdelijk. Waarom is zijn (liefdes)leven zo'n puinhoop? Het is tijd om
eens grondig in de spiegel te kijken. In een hilarische en ontroerende zoektocht
naar zichzelf keert Stijn terug naar zijn jeugd in Noord-Brabant, stuit hij op een
aangrijpende familiegeschiedenis en belandt uiteindelijk op het Ierse platteland in
een ultieme poging antwoorden te vinden op zijn vragen. Zal hij op zijn
vijfenvijftigste zichzelf weten te vinden? En belangrijker nog: de liefde?
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.
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.
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
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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
De langverwachte nieuwe roman van Maria Duenas Drie Spaanse zussen
emigreren begin twintigste eeuw naar de VS, waar ze het restaurant van hun
overleden vader overnemen. Aanvankelijk verzetten ze zich tegen de manier van
leven in New York, maar algauw beseffen ze dat ze alleen kunnen overleven als
ze het restaurant ombouwen tot een variétéclub. Het krijgt de naam ‘De dochters
van de kapitein’. Ieder van de drie dochters beleeft daarbij haar eigen
avonturen... De dochters van de kapitein is het fascinerende verhaal van
emigranten die willen terugkeren naar hun geboorteland maar door
omstandigheden gedwongen worden in het land van hun bestemming te blijven.
Het is een verhaal van vallen en opstaan, van geluk en tegenspoed, van
doorzetten en volhouden. En een verhaal van drie sterke vrouwen, ieder met
haar eigen karakter, met samen één doel voor ogen: overleven in een bruisende
stad vol vernieuwingen, en zelf opnieuw beginnen.
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 mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
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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?
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...
Jess, dochter Tanzie en stiefzoon Nicky moeten dringend naar Schotland, maar
hun auto krijgt pech. Toevallige voorbijganger Ed biedt hen een lift aan. Het
begin van een roadtrip die alles verandert! Na de wereldwijde bestseller Voor jou
komt auteur Jojo Moyes met een nieuwe roman: Vier plus één. Jess is een
alleenstaande moeder van twee kinderen. Haar dochtertje Tanzie is briljant in
wiskunde, haar stiefzoon Nicky wordt genadeloos gepest. Hoezeer Jess ook
probeert de eindjes aan elkaar te knopen, het lukt elke keer net niet. Als Tanzie
mee mag doen aan een wiskundewedstrijd in Schotland met een flinke
prijzenpot, grijpt Jess de mogelijkheid om haar daarmee naar een betere school
te sturen met beide handen aan. Maar als hun auto het begeeft, lijkt ook die kans
verkeken. Tot Ed langsrijdt, en stopt, en hun een lift aanbiedt. ‘Anders dan
anders: dit boek blijft je nog lang bij.’ Red ‘Rauw, grappig, oprecht en verdrietig.
Dit is verhalenvertellen op zijn best.’ Marie Claire Jojo Moyes heeft een aantal
romans op haar naam staan. Met Voor jou bereikte ze een ongekend succes
over de hele wereld: het boek ging meer dan 3 miljoen keer over de toonbank en
is inmiddels verfilmd. Ook Vier plus één is een internationaal succes.
T-Byte Hybrid Cloud InfrastructureEGBG Services LLC
Advocaat Jake Brigance uit John Grishams debuut Een tijd om te doden – eerder
verschenen onder de titel De jury – keert terug in een thriller die de vele fans op
het puntje van hun stoel zal doen zitten. In een sensationele moordzaak die de
inwoners van Clanton, Mississippi tot op het bot verdeelt, staat één man tussen
een zestienjarige verdachte en de doodstraf: advocaat Jake Brigance. Drew
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Gamble wordt beschuldigd van de moord op een politieman in Clanton, een
plaatsje in de staat Mississippi. Een groot deel van de plaatselijke bevolking ziet
een slepende rechtszaak niet zitten. Waarom zou je, als gerechtigheid maar één
ding kan betekenen: de doodstraf. Maar advocaat Jake Brigance, die Drews zaak
heeft toegewezen gekregen, denkt daar anders over. Hoe meer hij te weten komt
over de zaak, des te sterker hij ervan overtuigd raakt dat zijn cliënt – die slechts
zestien jaar oud is – gered moet worden. Maar met zijn hardnekkige pogingen de
onderste steen boven te krijgen, zet hij zijn carrière en de veiligheid van zijn
gezin op het spel.
'Is Alice hier? Heeft ze het gehaald? Is ze veilig? In de chaos, in het donker was
het onmogelijk om te zeggen wie van de vier vrouwen dit riep. Later, toen alles
erger werd, zou ieder van hen beweren dat zij het was geweest...' Met enige
tegenzin beginnen vijf vrouwen aan een zware, regenachtige trektocht. Slechts
vier van hen bereiken de eindstreep. De tocht door het ruige achterland van
Australië was bedoeld om de vijf collega's uit hun kantoorbubbel te halen en zo
meer kracht en teamgevoel te creëren. Aaron Falk, agent bij de federale politie,
is extra geïnteresseerd in de vermiste vrouw, Alice Russel. Ze is de klokkenluider
in Falks onderzoek - en wist bepaalde geheimen. Over de firma waar ze werkte
en over haar collega's. In plaats van over een trektocht met een hechte
samenwerking als resultaat, krijgt Falk verhalen te horen over een tocht vol
beschuldigingen, agressie en afbrokkelend vertrouwen. En hoe dieper hij in de
verdwijningszaak duikt, hoe groter de gevaren lijken te worden...
Een gruwelijke vondst in de dierentuin in de Taunus: in het olifantenverblijf ligt
een menselijke hand. Rechercheur Oliver von Bodenstein en zijn collega Pia
Kirchhoff vinden het bijbehorende lijk in een weiland tegenover de dierentuin. Het
slachtoffer was docent en een charismatische milieuactivist, die door zijn
leerlingen op handen werd gedragen – en door de gegoede burgers van de stad
intens werd gehaat. Intens genoeg om hem te vermoorden?
‘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
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weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
De Community Reinforcement Approach (CRA) is een in de Verenigde Staten
ontwikkelde gedragstherapeutische methode voor de behandeling van
verslaving. Deze behandeling gaat uit van het gegeven dat mensen afhankelijk
van middelen blijven doordat zij worden omgeven door een overmaat aan
factoren die hun alcohol– of drugsgebruik bekrachtigen en hierbij aantrekkelijke,
niet–verslavingsgebonden alternatieven in onvoldoende mate aanwezig zijn of
zelfs ontbreken. CRA heeft als doel samen met de cliënt te werken aan een
vervangende, nieuwe leefstijl die meer voldoening geeft dan hun
middelengebruik.Inmiddels bestaat er ruimschoots bewijs dat CRA een effectieve
behandeling voor cliënten met verslavingsproblemen vormt. Tot op heden was er
geen Nederlandstalige handleiding over CRA beschikbaar. Het Handboek voor
de behandeling van alcoholverslaving voorziet in deze leemte. Deze
gezaghebbende handleiding voor hulpverleners beschrijft helder en in detail de
klinische praktijk van CRA, de theoretische grondslag ervan, de ontwikkeling van
CRA en het hiernaar verrichte onderzoek in de VS en in Europa. Voorts gaat het
boek uitgebreid in op belangrijke CRA–procedures en biedt het vele voorbeelden
van praktijkgesprekken die de procedures in deze methodiek illustreren. Voor alle
afzonderlijke behandelonderdelen presenteren de auteurs een stappenplan. Ook
geven zij nauwgezette aanwijzingen voor het uitvoeren van assessments en de
behandeling van cliënten. Aan de orde komen voorts problemen tijdens de
gedragstherapie en strategieën om deze te overwinnen.De vertaling van het
oorspronkelijke, Engelstalige handboek is bewerkt door Nederlandse
CRA–deskundigen en door hen voorzien van voorbeelden voor de Nederlandse
behandelsituatie. Hierdoor is de methodiek direct toepasbaar in uw dagelijkse
hulpverlening.
A textbook for students and comprehensive reference for professionals in any field that deals
with substance abuse. Retains chapters from the 1981 and 1992 editions on the sociology,
evaluation, and treatment of particular populations; offers new information on the relation of
psychopathology, psychiatric diagnoses, and methods and programs for treating patients with
dual diagnoses; and adds new chapters on the related addictions of gambling, sex, and cults.
Whenever possible, materials on treatment modalities provide process and outcome data to
help workers evaluate them and make referrals. Annotation copyrighted by Book News, Inc.,
Portland, OR
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 –
voordat het te laat is. In de pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen
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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
Emmett, een boerenzoon, gaat in de leer bij een boekbindster. Zij weet dat hij de aangeboren
gave heeft om herinneringen van mensen te wissen en in een uniek boek vast te leggen. Een
dergelijk boek kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. Op een dag doet Emmett een
verbijsterende ontdekking. In een kluis onder de werkplaats van zijn mentor ontdekt hij een
boek met zijn eigen naam erop. Een onvergetelijke historische roman die zich afspeelt in het
Engeland van voor de industriële revolutie.
Aanbevelingen betreffende drie verschillende identificatieprocessen die kunnen bijdragen aan
een verbeterd contact tussen bevolkingsgroepen in Nederland.
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 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 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?
Megan Harris heeft haar leven te danken aan de heldhaftige brandweerman die een brandend
gebouw in stormde om haar en haar zevenjarige dochtertje te redden. Maar nadat ze vijf jaar
geleden haar man verloor die als piloot bij de marine werkte, nam ze zich voor nooit meer haar
hart te verliezen aan een man met zo n gevaarlijke baan.Gabe Sullivan zet elke dag zijn leven
op het spel als brandweerman in San Francisco. Maar, door schade en schande wijs
geworden, houdt hij professioneel afstand van de slachtoffers die hij redt. En dat geldt al
helemaal voor de moeder en haar dochtertje die hij uit hun brandende appartement
haalde.Dan komen Gabe en Megan elkaar weer tegen en laait het vuur van hun verlangen
genadeloos op. Als ze niet oppassen, zouden ze allebei verliefd kunnen worden
Als haar vriend na achttien jaar hun relatie beëindigt, heeft Laurie een probleem. Niet alleen
omdat ze voor hetzelfde advocatenkantoor werken en elkaar dus nog elke dag zien, maar haar
perfecte leven ligt ook in duigen. Als de nieuwe vriendin van haar ex ook nog eens zwanger
blijkt, is de chaos voor Laurie compleet. Tot ze een aparte ontmoeting in een kapotte lift heeft
met Jamie Carter, de knapste man van het kantoor. Jamie gelooft niet in de liefde, maar hij
heeft een vriendin nodig om indruk te maken op zijn bazen. Laurie wil een nieuwe liefde om
ook weer onderwerp van gesprek te zijn. De ideale combinatie: een relatie faken om te
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profiteren van de voordelen. Maar er is een dunne lijn tussen doen alsof je verliefd bent of je
hart verliezen aan je knappe ‘nep’-vriendje.
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