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Twee veertienjarige jongens, Sacha en Augustin,
gaan op zoek naar thrills in het Parijs van de
bevoorrechten. Ze trekken van feest naar feest,
gaan van appartement dat op de Seine uitkijkt naar
luxe hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en spuiten,
meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school als
ze daar zin in hebben en voelen zich door niets
uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds
extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens om
in deze tijd? Niets doet ertoe. Sacha Sperling
beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en
gevoelens van de jongere generatie en laat met een
avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende literaire
volwassenheid zien.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze
willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met
Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren
Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige
avonturen met de poes. In oblong formaat met
kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Als achttienjarige gaat ze het klooster in, op haar
vierendertigste begint ze aan een carrière als
prostituee. Gods callgirl is een verpletterend eerlijk
verslag van een verbijsterend leven. Carla is een
bijzondere vrouw die vele levens geleefd heeft. Ze
groeit op in het katholieke zuiden van Nederland en
is een vrolijk en avontuurlijk kind. Totdat
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traumatische ervaringen haar voor altijd veranderen.
Wankelend onder het gewicht van dit vreselijke
geheim, gaat ze als achttienjarige het klooster in om
haar leven te wijden aan God. Carla hoopt liefde en
begrip te vinden binnen de kloostermuren, maar ze
raakt verstrikt in een ingewikkeld systeem van regels
en beperkingen die haar tot wanhoop leiden.
Uiteindelijk legt ze haar habijt af en ontsnapt naar de
'echte' wereld. Een ondoordacht snel huwelijk en
een scheiding later staat ze er met haar dochtertje
alleen voor en op vierendertig jarige leeftijd belandt
ze in een ander eeuwenoud beroep, dat van
prostituee. Ze werkt bij een escortservice en leert het
klappen van de zweep, waarna ze voor zichzelf
begint en een trouwe klantenkring opbouwt.
Wanneer de schaduwzijden van de business hun tol
beginnen op te eisen, gaat Carla op zoek naar
zelfacceptatie en begint ze aan haar moeilijkste
werk, het blootleggen van de donkere geheimen uit
haar jeugd.
Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazcatekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete
zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar
zijn de doden? Open het oog!’ In zijn notitieboekje
staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en
aantekeningen over ‘bezoekers’. Als de
Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse
collega Luz de man vinden, worden ze ongewild het
middelpunt in deze zaak. Wat was de man in
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hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij
achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun spectaculaire
zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het
mysterie opgelicht en krijgen ze zicht op een
alternatieve geschiedenis van de mensheid... Maar
is de wereld daar klaar voor?
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.
In ‘Macht aan de aardige mens’ van Pacelle van
Goethem ontdek je de stijlen van overtuigen en de
geheimen van onweerstaanbare mensen.
Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je geboren
moet zijn; iets voor Gandhi en de Obama’s. Maar
overtuigen volgt zijn eigen logica, en charisma heeft
best practices. Pacelle van Goethem beschreef in
haar bestseller ‘IJs verkopen aan eskimo’s’ hoe
overtuigen werkt. ‘Macht aan de aardige mens’
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bevat het deel daaruit over overtuigingskracht. Er
zijn geweldige ideeën die nooit gehoord worden.
Briljante mensen die niet begrepen worden. En een
grote mond die kan winnen met een minder goed
plan. Klaar ermee! Tijd voor de sympathieke,
weldenkende mens. De wereld zit te springen om
goede ideeën. En goede ideeën vragen al je
overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom
zou je het niet gebruiken?
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.
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
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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.
‘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
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boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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.'
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in
Nantucket. Alles is tot in de puntjes gepland door de
overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje
achterliet met tips, plannen en ideeën voor de bruiloft
van Jenna, haar jongste dochter. Alles moet op zijn plek
vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen
is niets zo perfect als het lijkt. De familie blijkt maar
moeilijk zonder de verbindende kracht van de moeder te
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kunnen, en terwijl de aanstaanden zich verheugen op
hun bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden
in duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft wordt de
liefde op de proef gesteld, worden er schandalen
onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld.
Kan ware liefde alles overwinnen?
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de
arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar
te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt
onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal
bereiken, 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
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zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen
keer verkocht zijn.

Ridley Jones probeert net haar leven op orde te
krijgen wanneer een doodgewone handeling, het
ophalen van foto’s, haar in aanraking brengt met
een internationaal crimineel netwerk. Op bijna elke
foto die ze heeft gemaakt blijkt een schimmige figuur
te staan. Vanaf dit moment wordt Ridley scherp in de
gaten gehouden door de FBI en gevolgd door
onderwereldfiguren. Wie kan ze nog vertrouwen?
Het enige wat ze zeker weet is dat ze de waarheid
over zichzelf en haar verleden moet achterhalen om
ooit weer rust te vinden. Halve waarheden is een
ijzersterke psychologische thriller voor de liefhebbers
van Karin Slaughter en Nicci French, met duistere
psychologische suspense, sterke karaktertekeningen
en verrassende wendingen.
Eliza Martin is een gewilde erfgename.
Gelukszoekers omcirkelen haar, van wie er zelfs één
anoniem haar naar het altaar probeert te krijgen.
Maar Eliza is niet gek en wil uitzoeken wie er achter
dit complot zit. Daarvoor heeft ze een man nodig die
zich tussen haar aanbidders zal begeven om de
dader te vinden. Een man die niet opvalt, een
uitstekende danser is, en een rustig karakter heeft.
Jasper Bond is alles behalve dat: te groot, te knap
en te gevaarlijk. Niemand zou ooit geloven dat een
intellectueel als Eliza verleid zou kunnen worden
door een actieheld als hij. Maar de combinatie van
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Eliza’s eigenwijsheid en het mysterie intrigeert hem
zo dat hij de zaak niet kan weigeren. En als het aan
hem ligt, zal hij de man zijn die haar hart verovert...
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...
Algemene informatie over de doodstraf, een
overzicht van de wettelijke regeling en de praktijk per
land/werelddeel en recente ontwikkelingen op dit
gebied.
Kim verruilt het pittoreske eiland Groix voor de Cote
d’Azur, om als gezelschapsdame in dienst te treden
van de steenrijke en dementerende Gilonne. Deze
excentrieke bejaarde krijgt wekelijks bezoek van
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haar zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder. Kim
raakt gecharmeerd van het duo. Maar dan ontdekt
ze dat de echte en enige zoon van Gilonne twee jaar
eerder is verongelukt. Gilonne lijkt hier niet van op
de hoogte te zijn. Wie is deze man die wekelijks op
bezoek komt? Kim is vastbesloten dit familiegeheim
te ontrafelen. Ondertussen vraagt ze zich af of ze er
wel goed aan heeft gedaan haar veilige eiland, waar
het leven opgeruimd en overzichtelijk was, te
verlaten.
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.
“Sophie Love's vermogen om magie over te brengen
aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen
en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek
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voor op het strand, met een belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook van veranderende
psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor
romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang
in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de
worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit
zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages
en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek
zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan
de auteur voor dit fantastische begin van een serie die
zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies
Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd)
Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die
begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De
35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar
vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily
bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland.
Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe
je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar
inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen.
Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het
haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
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wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze
erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles
zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert
haar terug te winnen, dus Emily moet een
levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in
haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze
haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor
altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige
nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen
en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje
liefde voor het romantische genre opnieuw doen
opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
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
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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
Josephine Rombouts en haar man raken op een dood
spoor als blijkt dat hun zoons niet goed gedijen in het
Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te
reageren op een advertentie die een nieuw bestaan in
een ecogemeenschap in Schotland belooft. Als ze zijn
aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt de realiteit
daar rauwer dan de ecologische droom die hun was
voorgespiegeld. emDe weg naar Cliffrock Castleem
beschrijft het vertrek uit Nederland, de weg langs
onderwijsbegeleiders en leerplichtambtenaren, een
strafzaak en het opbouwen van een nieuw leven in een
ander land. Josephine moet in haar nieuwe woonplaats
leren omgaan met een manische landeigenares, een
pyromane Japanse monnik, stugge Schotse
medebewoners, veel sneeuw en een spookdorp. Als ze
hoort dat op een naburig landgoed, Cliffrock Castle, een
witte cottage beschikbaar is en een huishoudster wordt
gezocht, grijpt ze deze onwaarschijnlijke strohalm met
beide handen aan.
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In Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas
geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing
blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze
tot de schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke
verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe
dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Islandveerboot en ziet iets wat ze niet had mogen zien. Al snel
wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is
gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur Eve Dallas
onderzoekt de zaak en raakt al snel verstrikt in een
schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en
als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil
voorkomen, moet ze erachter komen wat Carolee heeft
gezien.
Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran voor een
avontuurlijke skireis. Ze bereiden zich voor op extreme
skitochten door bergen waarvan nog nooit iemand is
afgedaald. Maar dan komt er door wat lijkt op een lawine
een abrupt einde aan de euforie.
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
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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?
Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt
ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk
geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om
gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is
Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht
slecht is hij niet.
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
Page 15/17

Acces PDF Free Roketa Mc 75 150 Manual
een rol heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard te
horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en
onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet,
beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op
een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers
‘Loubry is dé nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’
LFC Magazine ‘Een mooi, spannend, genuanceerd en
krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een
angstaanjagende en compleet verslavende thriller.’
Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’
Sud Ouest
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
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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 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?
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