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Het meedoen aan een realityshow is niet het slimste wat ze had kunnen
bedenken! Maar ze móét nu toch echt trouwen. Dus geeft Casey zich op voor
Kiss the Bride, een show waarin nietsvermoedende mannen voor het blok
worden gezet. Een wanhoopsdaad om haar vader en zuster te ontvluchten, die
steeds meer een claim op haar leggen. Casey is nu eenmaal een doetje dat geen
nee kan zeggen. Haar verloofde Joe kan dat echter wél, voor de
televisiecamera's van Carmichael Broadcasting. Gelukkig is daar Adam
Carmichael himself om Casey te redden, dat wil zeggen om de show te redden én zijn eigen zaakjes, naar later blijkt. Een schijnhuwelijk tussen een
onverbeterlijke romantica en een cynische realist. Gelukkig is het niet voor
eeuwig...
Geweldig ontwerp dat bij uw stijl past. 100 pagina's gevoerd om alles op te
schrijven wat je wilt doen of niet wilt vergeten.
Stress komt niet alleen voor bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Jarenlang is
stress bij jeugdigen onderschat. Kinderen en jongeren maken wel degelijk stress
mee; soms incidenteel, soms dagelijks. Dit boek laat zien wat stress betekent
voor jeugdigen. Aan de orde komen onder meer een nadere typering van het
begrip stress, mogelijke bronnen van stress, het omgaan met stress en de
gevolgen van stress. Ook geeft het boek antwoord op de vraag wat
professionals, leerkrachten en ouders kunnen doen als kinderen en jongeren
gebukt aan onder te veel stress.
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
English summary: "I really don't understand a thing about this"- that must be the
most heard lament of music lovers after a concert where they (unwittingly) had to
listen to a piece of 'new music.' The question is: What is there to understand? On
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the basis of Schonberg's Second and Beethoven's Tenth String Quartetperformed together in 1908 at one of the greatest scandalous concerts in the
history of classical music-Pieter Berge searches for answers. Maybe you will
listen differently in the future-not only to Schonberg, by the way, but also to
Beethoven! Dutch description: "Ik begrijp hier echt niets van" - dat moet zowat de
meest gehoorde jammerklacht zijn van muziekliefhebbers na een concert waarop
ze (ongewild) een stuk 'nieuwe muziek' moesten aanhoren. De vraag is dan ook:
Wat valt er eigenlijk te begrijpen? Aan de hand van Schonbergs Tweede en
Beethovens Tiende Strijkkwartet - in 1908 samen uitgevoerd op een van de
grootste schandaalconcerten uit de geschiedenis van de klassieke muziek - gaat
Pieter Berge op zoek naar antwoorden. Misschien gaat u er wel anders door
luisteren - niet alleen naar Schonberg trouwens, naar ook naar Beethoven!
Ik riskeer alles voor Vanessa. Nog een laatste keer. Ik kan niet de andere kant
opkijken en haar familie laten vermoorden door de Skull Kings. Ik moet iets doen.
Misschien kan ik het vertrouwen van haar vader winnen. En eindelijk mijn vrouw
terugkrijgen. **bevat ook het verhaal van Carter**
Het was Napoleon Bonapartes meest kostbare bezit, de sleutel waarmee hij
andere landen kon overmeesteren en zijn militaire overwinningen kon behalen.
Bijna twee eeuwen lang is het verborgen gebleven, maar nu is er één natie die er
alles voor over heeft het in handen te krijgen. En Lang Reilly is misschien de
enige man die hun in de weg staat, behalve als ze hem uit de weg ruimen... Op
de hielen gezeten door buitenlandse huurmoordenaars, racet Reilly over de hele
wereld op zoek naar het historisch kunstwerk waarvan Napoleon geloofde dat het
hem in staat zou stellen de hele wereld te veroveren. Van Venetië naar Port-auPrince, van Alexandrië naar Parijs: Reilly moet er voortdurend voor zorgen dat hij
zijn achtervolgers één stap voor blijft.
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
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
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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
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een angstaanjagende en compleet
verslavende thriller.’ Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud
Ouest
Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende epidemie:
in Afrika lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28. Verhalen over aids in
Afrika geeft de Canadese journalist en Afrika-correspondent Stephanie Nolen
deze mensen een gezicht. Zij schreef 28 ontroerende portretten van 28
aidspatiënten: één voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze
verschrikkelijke ziekte worden verwoest. Stephanie Nolen sprak met vrouwen die
na verkrachting door hun familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide
ouders aan de ziekte verloren. Ze reisde mee met een vrachtwagenchauffeur die
bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat vrachtwagenchauffeurs
behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over
mannen en vrouwen die leven tussen hoop en vrees, maar desondanks blijven
vechten en hun dromen proberen waar te maken.
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.
Als kind groeit Frankie Kane op in een weeshuis en heeft geen idee wat liefde en
geborgenheid betekenen. In de onstuimige straten van New York brengt hij zijn
tijd door en weet zich van kinds af aan te vermannen in de harde jaren ‘30. Hij
belandt in het criminele circuit om geld te verdienen en een beter leven op te
bouwen. Toch laat hij niemand toe in zijn hart, ook niet de vrouw die zielsveel
van hem houdt. Hoe bouw je een beter leven op, als je niet weet wat het
inhoudt? De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de
meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van
zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij
door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete
seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook
werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley
in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook
verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk
gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere
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bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961)
en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud
zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
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
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.'
Minnezangen28Ambo|Anthos
Dat goed opgeleide verpleegkundigen nu en in de toekomst hard nodig zijn is
niet nieuw. Zeker in academische ziekenhuizen, top-klinische centra en teaching
hospitals is deze behoefte uitgesproken. Goed opgeleide verpleegkundigen op
hbo-niveau zijn jonge professionals, die in de ogen van het werkveld en de
maatschappij de juiste bagage hebben meegekregen voor een goede start en
verdere groei. Wilma Scholte op Reimer legt in deze openbare les, aan de hand
van een verhaal van een verpleegkundige in opleiding, uit hoe zij als lector de
komende jaren hieraan een steentje wil bijdragen. Het illustreert het belang van
Evidence Based Nursing en vervolgens de toepassing ervan op observeren (van
kijken naar zien) en implementeren van kennis (van weten naar doen).
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?
Het is een van de meest mysterieuze en hevig bediscussieerde boeken ooit geschreven, maar
ook zonder twijfel het meest invloedrijke boek over de oude filosofie in de 20e eeuw: De
Kybalion. Volgens velen gebaseerd op de antieke Griekse-Egyptische wijsheid, wordt het
toegewezen aan de cryptische “Drie Ingewijden” sinds de verschijning in 1908. Lezers hebben
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uitgebreid gedebatteerd over hun identiteit, samen over de Hermetische Leringen waarop het
boek wordt geacht te zijn gebaseerd. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat William
Atkinson dit boek heeft geschreven onder het pseudoniem van de “Drie Ingewijden.”
Tweetalig kinderboek (Nederlands – Noors), met luisterboek Tim kan niet inslapen. Zijn kleine
wolf is weg! Was hij hem misschien buiten vergeten? Helemaal alleen maakt hij zich klaar voor
de nacht – en krijgt onverwachts gezelschap... "Slaap lekker, kleine Wolf" is een
hartverwarmend goede-nacht-verhaaltje, die in meer dan 50 talen uitgegeven wordt en als
tweetalige uitgave in alle mogelijk denkbare combinaties beschikbaar is. ? Luister naar het
verhaal in beide talen, vorgelezen door moedertaalsprekers! ? NIEUW: Met kleurplaten! De
afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te kleuren via een link in het
boek. Tospråklig barnebok (hollandsk – norsk), med lydbok Tim får ikke sove. Hans lille ulv har
forsvunnet! Hadde han kanskje glemt ham ute? Helt alene går han ut i natten – og får uventet
selskap... "Sov godt, lille ulv" er en hjertevarmende godnatthistorie. Den har blitt oversatt til
mer enn 50 språk og er tilgjengelig som en tospråklig utgave i alle tenkelige
språkkombinasjoner. ? Hør historien lest inn på morsmål! ? NYTT: med fargeleggingssider! Via
en lenke i boken kan bildene fra historien lastes ned for fargelegging.
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.
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...
In Templeton House in Californië groeien drie meisjes op. Kate, Laura en Margo voelen zich
zusjes, maar de naam Templeton betekent voor elk van hen iets anders. Als jonge vrouwen
gaan ze elk hun eigen weg en komen ze erachter dat je soms moet vechten voor je plekje in
de wereld... Laura's droom van lang en gelukkig met man en kinderen spat uiteen als haar
echtgenoot aangeeft te willen scheiden. De harde werkelijkheid maakt haar bijna kapot, maar
misschien is het tijd dat ze iets totaal nieuws probeert? Iets ondeugends en vrijblijvends... met
de super aantrekkelijke Michael Fury, bijvoorbeeld.
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,
Page 5/9

Read Online Sony Hdr Cx160 Manual
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?

‘Er is een nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de
Volkskrant Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de
levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij
een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een
snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar
het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet
niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot
in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek
naar geluk. In de pers ‘Makkelijk lezen met inhoud, ook voor lezers die niet van
De zeven zussen houden.’ Hans Loeve, boekhandel Riemer, Amersfoort ‘Deel
1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes
maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw van wie ik hield, is nu
de vrouw die ik haat. Ik verlies mezelf iedere avond in mooie vrouwen en hou
mezelf voor dat die toekomstvoorspelling gewoon oplichterij was. Maar dan
vraagt haar moeder me met haar te trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor
altijd de mijne zijn. Misschien was de voorspelling toch waar… Ik verbind me aan
een vrouw die nooit van mij zal houden. Maar ik word liever haar echtgenoot dan
dat ik iemand anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar lichaam iedere
nacht te veroveren dan me eenzaam te voelen met een andere vrouw. Veel
beter.
De politieke en bestuurlijke aandacht voor een daadkrachtige en accurate
aanpak van discriminatie heeft zijn vruchten afgeworpen. Niet eerder werden
zoveel zaken afgehandeld. Desondanks worden nog te veel klachten van burgers
slechts als melding opgenomen of wordt er geen vervolging ingesteld. Bovendien
worden delicten, zoals brandstichting en mishandeling, met een discriminerende
achtergrond nog steeds niet als discriminatie geregistreerd. Het aantal
minderjarige daders is de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen. Dat geldt
zowel voor jongens als voor meisjes. Het ontwikkelen van zowel een juridische,
als een educatieve respons op dit fenomeen lijkt hierdoor belangrijk. Het
antisemitisme maakt een derde van alle discriminatiefeiten uit die het Openbaar
Ministerie in 2006 heeft geregistreerd. Opvallend hierbij is het toenemende
daderschap vanuit extreemrechts. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het
vandaag verschenen onderzoek Monitor Racisme & Extremisme. Opsporing en
vervolging in 2006. Het onderzoek opsporing en vervolging van de
strafrechtelijke discriminatieverboden maakt deel uit van het onderzoeksproject
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Monitor Racisme & Extremisme van de Universiteit Leiden en de Anne Frank
Stichting. Monitor Racisme & Extremisme De Monitor racisme & extremisme is
een periodieke uitgave van de afdeling Onderzoek & Documentatie van de Anne
Frank Stichting en het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. In
deze monitor worden hedendaagse racistische en extremistische uitingen en
ontwikkelingen op het gebied van racisme, antisemitisme en extremisme in
Nederland onderzocht.
De archieven die door de Nederlandse archiefinstellingen worden beheerd
hebben waarde als bron voor de geschiedenis en als cultureel erfgoed. De
erfgoedwaarde is de laatste tijd centraal komen te staan. Archieven worden in
dienst gesteld van de beleving van de eigen geschiedenis door het grote publiek
ter bevordering van identiteits- en gemeenschapsvorming. Die politieke agenda
kan botsen met de professionele archivistische eisen die aan het verzamelen,
ontsluiten en presenteren van archieven worden gesteld en met de objectiviteit
en onpartijdigheid die daarbij van archivarissen wordt verlangd.
In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen... Hij en zijn
vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste Amerikaanse
seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op slag dood, maar wonderbaarlijk
genoeg overleefde Costello de brute aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig
geestelijk beschadigd en wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses.
Desondanks is er niemand die méér weet over seriemoordenaars dan hij. Twintig
jaar later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York, schijnbaar
willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt dat de delicten onderling
verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw in gevaar.
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
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op haar best. Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al
te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter
in Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch
is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede
moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar
eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende,
vurige ogen kijkt…
Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door thrillerlegende James Patterson en
bestsellerauteur J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en
Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel, na alles wat hun ouders hun hebben
aangedaan. Als Michael thuiskomt en het lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt,
belt hij direct de politie. Maar als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat
Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar niets van herinneren? Het mag
duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl Michael wordt afgevoerd
naar het politiebureau, zet Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het dodental
oploopt en de moorden steeds meer herinneringen aan hun kindertijd oproepen, begint zelfs zij
te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt? Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat het
seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen de klok en spanning tot het eind.’ **** VN
Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver, een van de beste die ik tot nu toe gelezen
heb.’ Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer
spannende boeken is Barker een nieuwe ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’
Janna Navis, Boekhandel Dominicanen, Maastricht
Buenos Aires, 1976. Kaddisj Poznan is een joodse hijo de puta hoerenzoon en daarmee de
ultieme verschoppeling in het Argentinië van de jaren zeventig. Hij verdient zijn geld met het
wissen van joodse grafteksten, om de achtergrond te verhullen van diegenen die onder het
huidige regime zoveel te vrezen hebben. Wanneer Kaddisj zoon Pato plotseling verdwijnt,
betekent dat de genadeslag voor de familie. Wat volgt is een absurde, kafkaëske dwaaltocht
van Kaddisj en zijn vrouw Lillian door de duistere krochten van het ministerie van
Buitengewone Zaken, in een wanhopige poging hun zoon te redden. Het ministerie van
Buitengewone Zaken is het verbijsterende en nog niet eerder vertelde verhaal van de joodse
gemeenschap in Buenos Aires, aan de vooravond van de militaire coup. Englander neemt de
lezer mee op een hallucinerende reis door een wereld van terreur, die elke verbeelding te
boven gaat, maar die helaas maar al te realistisch is. Het ministerie van Buitengewone Zaken
is een monumentaal romandebuut over het lot van de vermisten en van de Argentijnse joden;
over liefde en rouw, vaders en zonen.
"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat."
--Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende mysterieauteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP DE
VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een
nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren
en daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de
inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante en
meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep
is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante,
sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere,
verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende
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moord en ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt
genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze
jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en
Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets anders:
zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een hectische
race tegen de tijd door een reeks schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die
zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een
duistere psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van
een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw personage waardoor je tot in de late
uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een
meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door
karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in
hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes.
De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol
wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina." --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze
Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal,
is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Patrick Rush is 33 en mislukt als journalist. Hij droomt van een groots en meeslepend leven als
schrijver. In een poging die droom te verwezenlijken wordt Patrick lid van een schrijverskring.
De wekelijkse ontmoetingen met andere kleurrijke aspirant-auteurs leveren veel inspiratie op.
Vooral het horrorverhaal the Sandman dat een van hen voordraagt maakt indruk. In dezelfde
tijd wordt de stad opgeschrikt door een seriemoordenaar. De media noemen hem the
Sandman. Patrick ''leent'' het gegeven van the Sandman als basis voor zijn eerste roman. Het
boek wordt een bestseller en Patricks droom lijkt uitgekomen.
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.
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