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‘Een andere waarheid’ van Lucie Whitehouse is een thriller voor de fans van Nicci
French, Camilla Läckberg en Clare Mackintosh’’Mea culpa’. Hannah wil onder geen
beding worden als haar moeder: een verbitterde, gescheiden vrouw. Maar als ze Mark
ontmoet en een hartstochtelijke relatie met hem begint, zet ze alle bezwaren tegen een
huwelijk opzij en trouwt met hem. Wanneer Mark op een dag niet thuiskomt van een
zakenreis naar de VS, beginnen Hannahs angsten en twijfels te groeien. Waarom
zeggen zijn collega’s dat hij in Parijs was voor zijn werk? Waarom is er geen registratie
van hem in het hotel waar hij zei te verblijven? En wie is de mysterieuze vrouw die hem
al wekenlang blijkt te bellen? Hannah duikt dieper in het leven van haar man en ze wat
ze ontdekt trekt alles in twijfel wat ze over hem dacht te weten. Is het dubbelleven dat
hij leidt zijn manier om haar te beschermen, of is de waarheid nog duisterder dan ze
kan vermoeden? Dubbelleven. Leugens.
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...
‘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
Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn.
Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van
Nederland met als centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In
dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het verhaal van
het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de
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kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten,
Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal
van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een
van de belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het
logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de
belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.'
- HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in
Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
???? Dit kleurboek biedt u de mooiste en meest intense kleurmomenten! ?????? ?De
ontwerpen van dit prachtige boek zijn getekend op enkelzijdige pagina's, zodat u
meerdere kleurvariaties voor dezelfde afbeelding kunt maken. ?De tekeningen zijn
geplaatst op een pagina met witte achterkant om te voorkomen dat de kleur uitloopt,
daarom kan het worden ingekleurd met markers, gelpennen, kleurpotloden, fine liners,
aquarelverf. ?Groot 8,5 x 11 formaat, professionele kwaliteit ontwerpen ?Dit
ontspannende kleurboek verwent u na uw drukke dag en biedt u de beste tijd om
verwend te worden en al uw stress te verlichten. ? Of u nu een amateur of een expert
bent, de ontwerppatronen van dit kleurboek zullen u toelaten om uw artistieke kant te
verkennen en uw creativiteit de vrije loop te laten! ?? Ook, dit geweldige kleurboek,
maakt het perfecte cadeau voor degenen die genieten van de therapie door middel van
kleuren! ?? ??????Jouw geliefden zullen het zeker waarderen en genieten van elke
stap! Scroll omhoog en koop het nu!!!???????

Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en gelijkwaardige liefde? Hoe
moet je verder als je kind overlijdt? meer persoonlijke vragen dan deze zijn er
niet. Plutarchus, wereldberoemd vanwege zijn biografieën van grootheden uit de
oudheid, geeft antwoorden in dit handboekje. Huwelijk en liefde bevat adviezen
aan een jong echtpaar, een ontroerende troostbrief aan zijn vrouw en een
dialoog over liefde. Wijsheid uit de oudheid voor de lezers van nu, handzaam en
betaalbaar. In Huwelijk en liefde zijn de belangrijkste gedachten van Plutarchus
over het onderwerp bijeengebracht. Het is een actuele en tijdloze snelcursus
liefde.
Hoe komt het dat op sommige momenten alles hopeloos en utizichtloos lijkt en
we geen kant meer op kunnen? De Rationeel Emotieve Therapie (RET) geeft
een duidelijk antwoord: dat doen we zelf. We denken onszelf als het ware de put
in: we stellen ons verkeerd op tegenover de onaangename kanten van het leven.
Op een andere manier gaan denken en voelen, is niet gemakkelijke en vereist
veel oefening. In Moeten maakt gek wordt een en ander stapsgewijs duidelijk
gemaakt en is eel plaats ingeruimd voor zelfwerkzaamheid: oefeningen en
opdrachten helpen de lezer om zijn of haar emotionele lot in eigen hand te
nemen.
Op een dag pakt Anna haar koffers zonder iemand te vertellen waarom en
waarheen ze vertrekt. Ze zegt alleen dat ze niet lang weg zal blijven. Ze laat haar
dochtertje Lily van zes thuis achter in de goede handen van Paul, een oude
vriend. Als Anna langer wegblijft dan verwacht weet iedereen aanvankelijk wel
een argument te bedenken. Maar de tijd verstrijkt en geleidelijk aan sijpelt de
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angstige gedachte door dat Anna wellicht niet meer terugkomt. Wat bezielt een
geslaagde vrouw als Anna om alles, haar geliefde dochtertje, haar carrière,
zomaar achter te laten en naar Italië te gaan. Deze razendknappe thriller van
Sarah Dunant doet meer dan welk boek ook een beroep op onze verbeelding.
Hun kleine oorlog bundelt een aantal oorspronkelijke bijdragen van
Nederlandstalige en Franstalige Belgische onderzoekers over het literaire leven
in Belgie tijdens en meteen na de Tweede Wereldoorlog. Het boek vond zijn
oorsprong in de literatuurdag van het colloquium over Maatschappij, cultuur en
mentaliteiten. De impact van de Tweede Wereldoorlog in Belgie, dat van 23 tot
27 oktober 1995 te Brussel werd georganiseerd.De hier verzamelde essays
maken vooral duidelijk hoezeer een strakke tegenstelling tussen "goed" en "fout"
- hoe overzichtelijk die (achteraf) ook is gebleken voor zowel de historische
interpretatie als de ethische duiding van de oorlogsjaren - fundamenteel
ontoereikend is om de complexiteit en de ambiguiteiten van het literaire leven
onder de Duitse bezetting nauwgezet in kaart te brengen. Uiteenlopende
aspecten van het literatuurbedrijf worden voor het eerst in kaart gebracht en
bestudeerd: de lotgevallen van een culturele uitgeverij, het culturele en literairkritische spreken in diverse kranten en tijdschriften, aspecten van de
theaterwereld, de creatieve literatuur...Op die manier vormt Hun kleine oorlog
een wezenlijke bijdrage tot een verdere studie van de literatuur in Belgie tijdens
de oorlogsjaren en de onmiddellijk daarop volgende periode van restauratie en
de literaire vernieuwing.
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over zijn
persoonlijke opvattingen over Martin Wagner, de 45e president van de Verenigde
Staten. Hij vergelijkt Wagner met andere wereldleiders en constateert de
overeenkomsten met hen. Emerson voegt persoonlijke anekdotes toe uit ervaring
met de president en die van zijn familie en collega's.
Brian Donnely, paardentrainer op Royal Meadows, doet altijd precies waar hij zin
in heeft. Zijn wereld bestaat uit paarden en niets anders. Tot hij zijn oog laat
vallen op Keeley Grant, de dochter van zijn baas. Haar schoonheid en
gedrevenheid raken hem diep, maar hij wil zijn baan noch zijn vrijheid op het spel
zetten. Liefde is niet besteed aan Keeley. Zij leeft voor haar werk en haar
idealen. Toch roept Brian een ongekende passie in haar op, waar ze geen
weerstand aan kan bieden. Het temmen van een vurig paard is nog kinderspel
vergeleken met het temmen van de rebelse Brian!
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
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Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar gerust slecht. Net als ze
vreest het hoofd niet langer boven water te kunnen houden, ontmoet ze de
steenrijke en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing biedt hij haar
financiële steun én vraagt hij haar ten huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn
Britse nichtje te kunnen adopteren. Hoewel Sabrina er een bloeiend bedrijf voor
terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar huwelijk alleen maar op papier zal
bestaan. Of beloven Javiers zwoele blikken toch meer?
Via de verhalen van vier vrouwen wordt het leven beschreven van vier generaties
van een grote polygamische familie in Sierra Leone tegen de achtergrond van de
roerige geschiedenis en sterk veranderende cultuur in de 20e eeuw.
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?
Studie over het werk van de Spaanse architect Antonio Gaudí y Cornet (1852-1926).
De Amerikaans archeologe Brett Lynch wordt bruut in elkaar geslagen voor de deur van haar
Venetiaanse woning. Met uitzondering van commissario Guido Brunetti maakt men zich er bij
de politie niet zo druk over: Lynch is immers buitenlandse en lesbisch bovendien. Maar
wanneer twee dagen later het lijk wordt gevonden van dottore Semenzato, de
museumdirecteur met wie Lynch die week een afspraak zou hebben, verandert dat. Brunetti
mag zich nu van zijn superieuren met hart en ziel aan de zaak wijden. In een nat Venetië, waar
het dag en nacht regent en waar de plankieren en kaplaarzen klaarstaan voor de te
verwachten acqua alta het onderlopen van de stad stijgt niet alleen langzaam maar zeker het
water, maar ook de spanning...
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 toegenomen spanningen rondom radicale moslims en radicale stromingen binnen de
politieke islam manifesteren zich niet alleen in het Westen maar vooral ook binnen de
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moslimwereld zelf. Al sinds de jaren '70 komen stromingen en politieke bewegingen op die zich
richten tegen de status quo. Zij pleiten voor vergaande islamisering: het funderen van de
politiek, het recht en de samenleving op islamitische grondslagen. Deze studie van de WRR
analyseert de ontwikkelingen in het islamitisch denken, het politiek activisme, de samenleving
en het recht sinds de jaren zeventig. In hoeverre is er sprake van een succesvolle
islamisering? Welke gevolgen heeft dat voor de pogingen binnen en buiten de moslimwereld
om te komen tot (verdere) democratisering en meer respect voor mensenrechten? En wat
kunnen Nederland en de Europese Unie doen om ontwikkelingen in die richting te bevorderen?
De studie baseert zich onder meer op uitvoerige
"http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_booklist & b=series & amp;series=33" &
gt;empirische studies van deskundigen naar de verandering van het islamitisch denken en
naar de rechtsdynamiek in twaalf verschillende moslimlanden. Ook verschenen in het Engels:
"http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book & amp;isbn=9789053569184 & amp;l=2" &
gt;Dynamism in islamic activism.
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is precies waar ik
thuishoor. Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik
echt ben. En die zwarte diamant aan haar vinger schuiven.

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 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
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel
weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik
niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het
onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En
het was niet degene die ik verwachtte.
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel
op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een
plof valt de last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende
verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de ontdekking van
honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van een
vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes opgesloten. Ze
verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen
deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen
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niet durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar
praten en kregen voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang
in het donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
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