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Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar
verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit
Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de
leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak
van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn
Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de
Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt.
Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele
detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje,
blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
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.
‘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
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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-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton
weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel
liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met
haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een 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?
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
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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?
Informatie in woord en beeld over diverse
bezienswaardigheden in de Nederlandse provincie.
Edited by Michelle Provoost, Mechthild Stuhlmacher. Text by
Wilma Kempinga, Rien Korteknie, Annuska Pronkhorst, Felix
Rottenberg.
Onderweg naar Zwitserland, waar Kristy hoopt nog enkele
familieleden te vinden, brengt ze een nachtje door in Parijs. In
het hotel wordt ze tot haar verbazing doorgestuurd naar de
mooiste suite - met een tussendeur naar de aangrenzende
kamer. Daarachter, ontdekt ze, staat een woeste, zeer
aantrekkelijke Fransman die haar beschuldigend toeroept dat
ze hem in de steek heeft gelaten!
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
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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.
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.
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
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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
Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit
elkaar. Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij
hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad
haar vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het
einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier
kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad
naar het appartement om Roland mee uit te vragen. Zal
Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is
het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar vader te
praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar
te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem
nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope
bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van gedachten
veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn terugkeer
in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft
nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar
heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het
liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken
om dat vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor
een vriendschap?
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van
dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Bloeiende mimosa Sint-Petersburg,
1910. Valentina Ivanova is een bijzonder getalenteerde en
geliefde pianiste in de hoogste kringen van Sint-Petersburg.
Als ze op een dag valt voor de charmes van de Deense Jens
Friis dreigt haar wereld in te storten. Haar ouders keuren
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Jens niet goed en dwingen haar zich te verloven met de zoon
van een graaf. Terwijl Valentina voor haar onafhankelijkheid
vecht, nadert de revolutie met rasse schreden. Ze komt voor
een onmogelijke keuze te staan die haar leven voorgoed zal
veranderen. Kate Furnivall, half Engels en half Russisch, put
inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders.
Eerder verschenen De wilde orchidee, Russische kamille en
De pioenroos.
Provides advice on how to evaluate the vulnerable points in a
home, fortify the property discreetly, select security systems,
choose weapons and use them under stress, and interact
safely with aggressors.
Ik ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik heb mijn
fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd de
voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten van
het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen in
Toscane en het wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen.
Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er van me
wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik
heb het mijn vader beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod dat
ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd miljoen
dollar om zijn dochter te kopen van de Underground. Maar
nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar huis heb
genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd
expres gevangen genomen om de wreedste man die ze ooit
had gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar
terug ga geven.
Boektrailer

Wetenswaardigheden over getallen met veel zwartwitte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele
politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel
C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de
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Marcus Ryker-serie. De minister van Buitenlandse
Zaken is onderweg voor de ondertekening van een
vredesverdrag tussen Israël en de Saoedi’s. Maar
als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een
ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische
troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden
en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race
tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered
wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
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...
Juli 1964. Winston Churchill wordt wakker. Er is
iemand in zijn kamer aanwezig, iemand die hij al tijd
niet heeft gezien. Een donkere gedaante die met
een indringende blik naar hem kijkt. Het is meneer
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Chartwell. In haar rijtjeswoning staat Esther
Hammerhans, een kwetsbare weduwe, op om de
deur te openen voor haar nieuwe huurder. Door het
glas ziet ze een enorm silhouet. Het is meneer
Chartwell. Meneer Chartwell is een grote, zwarte
hond. Kunnen Esther en Winston Churchill, wier
levens langzaam met elkaar verstrengeld raken,
weerstand bieden aan zijn vreemde, verleidelijke
charmes en sterke greep? Kunnen ze zelfs maar
uitleggen aan iemand wie of wat hij is? Of waarom
hij op bezoek komt? Met haar creatie van een
sprekende hond, wiens motieven veel zwarter zijn
dan ze lijken, heeft Rebecca Hunt een roman
geschreven die op fabelachtige wijze de obsessieve,
benauwende aard van een depressie verkent.
Meneer Chartwell is het geestige en tegelijkertijd
opmerkelijk ontroerende, originele debuut van een
veelbelovende schrijfster met een rijke
verbeeldingskracht.
"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 mysterie-auteur 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
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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 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-enmuisspel 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
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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)
Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste
maar saaie relatie en een baan die haar geen
voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en
haar zussen nog na van de recente ontdekking dat
hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit
zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan verschijnt er
een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op
Washington Island aan de slag met een grote klus,
een welkome afwisseling van haar ingedutte
bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen
verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte en
gecompliceerde geheimen, waarvan sommige
grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen
voorzien. De waarheid kan haar familie breken of
haar hart openen...
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man het boek. Over alles waar mannen zich mee
bezighouden. In Man man man, het boek vertellen
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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
Voor fans van Bridgerton Jason Montgomery, de
vijfde hertog van Eversleigh, heeft een vrouw nodig.
En zijn lijst met eisen waaraan ze dient te voldoen, is
lang. Zo moet ze van stand zijn, redelijk intelligent,
niet onaantrekkelijk, in staat een groot huishouden te
leiden en als een goede gastvrouw kunnen
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optreden. Maar bovenal moet ze er geen bezwaar
tegen hebben in zijn buiten te verblijven terwijl hij zijn
vertier in Londen zoekt, want uiteraard is hij niet van
plan zijn leventje als rokkenjager op te geven. Tot
ieders verbazing laat hij zijn oog vallen op de
weliswaar deugdzame, maar ook nogal kleurloze
Lenore Lester. Zelf weet Jason ook niet goed
waarom hij juist haar uitkiest. Of het moet zijn
verlangen zijn te ontraadselen waarom deze jonge
vrouw - in wie hij een vuur vermoedt dat het zijne
evenaart - zich verschuilt achter zo'n masker van
zedigheid...
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de
laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt
zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich
inzetten voor het welzijn van alle inwoners van
Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er
staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks
is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet
samen met zijn rivaal Jason een schild vormen
tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de
eerste missie waarbij Connor en Jason samen
moeten werken. En met een sluipmoordenaar op
vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn…
'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex
Rider weten te combineren in deze action packed
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thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld
Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoeraiserie 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
Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de
medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich
eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij
zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets
verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een
vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe
meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem
niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en
ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden
... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie
met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor
een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod
niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en weigert
haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity
beseft dat ze de schijn moet ophouden. Slade duikt
echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich
enorm schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich
verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft
verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier
waarop hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten
om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot
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ze ermee instemt om met hem uit te gaan — op een
echte date.
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…
Lucy is de laatste single op aarde! De zomer staat
voor de deur en al haar vrienden hebben plannen
waarin zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een
dip belandt nadat ze de bruiloft van haar vriendin tot
in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is er
champagne... én Facebook, waardoor ze midden in
de nacht haar hart kan luchten bij haar oude vriend
Kasper, die een flitsend leven leidt in New York. En
het mooiste is dat hij haar uitnodigt om haar vakantie
bij hem en zijn vriendin door te brengen. Er staat
Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal
vergeten. Ze wordt halsoverkop verliefd óp en ín the
city that never sleeps. Maar of die liefde nu
wederzijds is?
Laine Simmons reist naar het mooie Hawaï om haar
vader te bezoeken, die ze in geen jaren heeft
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gezien. Op het vliegveld ontmoet ze Dillon O'Brian,
zijn veel jongere zakenpartner, die haar tot haar
verrassing nogal kil en wantrouwig behandelt. Denkt
hij soms dat het haar om geld te doen is? Maar als
hij zo'n lage dunk van haar heeft, waarom zoekt hij
dan steeds haar gezelschap? Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
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...
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
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vader winnen. En eindelijk mijn vrouw terugkrijgen.
**bevat ook het verhaal van Carter**
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
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese
verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar
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grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het MiddenOosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze zonder
aarzelen naar de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint
aan een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar de vergane
glorie van Beiroet, tot in de labyrintische straten van
Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze als Brits meisje van
Arabische afkomst een bijzondere positie heeft in de hogere
kringen van het Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met
filmsterren en spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er
ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog een
decadente levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen
hebben echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen
te winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die
een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en
verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.
Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens
beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet
zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets
ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid.
Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond
voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.
Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en
Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets
meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael
hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware
gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton
serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de
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populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
.
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman
over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de
thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel
ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen
anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond valt en
Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis
moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is
een ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto
aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij
om het leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het
enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar
wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan haar niet de
rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten
gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te laat?
‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol
vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede
kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in
Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywoodlieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over het
pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig
moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van
River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat
er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor
moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij
iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew veilig
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over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd
dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi,
maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er
niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en
iedereen in gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen
om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan
te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke
romance verslinden – en hardop moeten lachen om een
onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde marmot.
Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
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