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De vriendinnen van de Women’s Murder Club zijn terug met een nieuwe, geruchtmakende zaak. Een brandstichtende
dader lijkt het gemunt te hebben op machtige en rijke koppels. Nadat het vierde echtpaar tragisch om het leven komt
door brandstichting, gaan brigadier Lindsay en haar vriendinnen op onderzoek uit om de seriemoordenaar te
ontmantelen. Maar wanneer de aanwijzingen haar wel erg dichtbij huis brengen, belandt ze in de benarde positie tussen
haar liefdesleven en haar werk. Welke uitweg kiest ze in dit vreselijke dilemma? ‘De zevende hemel’ is het succesvolle
zevende deel van de 'Women’s Murder Club' reeks, een bloedstollende thriller die je niet zomaar naast je neer kunt
leggen! James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens
werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal
meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York
Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest
succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder
Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan.
Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book
Foundation.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een
mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste
deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan
March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een
afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de
donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit
meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Overzicht van de gevolgen van het ontstaan van landbouw in de prehistorie, zowel op technisch als cultureel gebied, en
de voor- en nadelen daarvan voor de menselijke gezondheid.
Een regenachtige avond in een achterbuurt in Zuid-Londen. Vier tieners wachten in een auto op hun prooi. De eerste de
beste passerende automobilist zal het slachtoffer worden van een dodelijke initiatierite. Het is het begin van een
bloedstollend verhaal waarin niets is wat het lijkt. In het duister volgt drie mensen die op de een of andere manier bij de
schietpartij zijn betrokken: de jongen die de trekker overhaalde, de hoogzwangere vrouw die achter het stuur van de
passerende auto zat en een oudere gangster die op wraak zint. Het speelt zich af in een gewelddadige stad, waar
jeugdbendes slaags raken met professionele criminelen en waar loyaliteit in mensenlevens wordt betaald. Geheimen
worden ontsluierd in hetzelfde tempo waarmee er nieuwe slachtoffers vallen. De adembenemende en verrassende
ontknoping van In het duister blijft tot het einde onvoorspelbaar.
Politie-inspecteur Stefan Lindman onderzoekt de moord op zijn gepensioneerde ex-collega Herbert Molin en vindt op de
plaats van de moord vreemde, bloederige sporen; het blijken de basispassen van de tango te zijn. Wanneer Lindman
ontdekt dat Molin het nazi-gedachtengoed tot aan zijn dood trouw is gebleven, komt de zaak in een heel ander daglicht te
staan.
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?
Belle is de jongste van de dochters van Eden en leeft met een geheim, dat haar verwijdert van haar familie en haar in
een isolement houdt. Haar zoektocht naar innerlijke rust brengt haar naar de loopgraven in Vlaanderen, waar de
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid woeden.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van
huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien
zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels
van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal
niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een
menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn. Parallel met de
levensgang van de sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de armen
van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider
achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer
op keer wreed verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd zomaar op te geven...
Twee novellen over het geheime liefdesverlangen van twee vrouwen.
LentekriebelsOveramstel Uitgevers
Detective Gunnhildur Gísladóttir, beter bekend als Gunna, is nog maar recentelijk van haar functie in het landelijke dorpje Hvalvík
gepromoveerd naar Reykjavík, waar ze aan het hoofd staat van de afdeling Ernstige Delicten. Reykjavík is net opgeschrikt door een moord,
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een reeks mishandelingen en een bankoverval, waarbij steeds dezelfde notoire crimineel betrokken lijkt: Lange Ommi. Tegelijkertijd zit
Gunna op de moordzaak van een vrouw, een sexy fitnesscoach die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht in haar eigen appartement.
In de loop van dit onderzoek haalt Gunna een aantal feiten boven water die niet voor iedereen even welkom zijn, met name niet voor
hooggeplaatste, invloedrijke personen uit de omgeving van het slachtoffer. In de hoogste machtsregionen van IJsland zijn blijkbaar figuren
actief die niet terugdeinzen voor moord... Net als Quentin Bates' eerste IJslandmsyterie 'Bevroren tegoeden' speelt ook het tweede deel in de
serie ten tijde van de financiële crisis die IJsland kort geleden aan de rand van de afgrond bracht. Opnieuw schotelt thrillerschrijver Quentin
Bates ons een meeslepende combinatie van moord, corruptie en financiële meltdown voor.
De Mijn strijd-reeks is een ongekend literair project van zes boeken, waarin Karl Ove Knausgård onverholen over zichzelf en zijn familie
schrijft. Zijn werk roept heftige reacties op, zowel bij pers en publiek als bij zijn naasten. Als nooit tevoren waardeert hij daarom zijn vrouw
Linda, bij wie hij veel steun vindt. Maar juist zij, met haar bipolaire stoornis, lijdt sterk onder de gevolgen van zijn literaire ambities. Had hij dit
ervoor over? Knausgård schrijft op ontroerende wijze over identiteit, menselijkheid, literatuur, kunst, geschiedenis, en wijdt een essayistisch
intermezzo aan Het Kwaad. Doordat hij telkens het verstand voorbijgaat, op zoek naar de emotie, laat zijn werk niemand onberoerd.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn gameimperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te
schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.

Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland,
maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen 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
‘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
5 Kay Scarpetta Een slaperig stadje in de bergen van North Carolina wordt ruw opgeschrikt door de moord op een
elfjarig meisje Patholoog-anatoom Kay Scarpetta en rechercheur Pete Marino vermoeden dat de moord het werk is van
een gevreesde seriemoordenaar. Voor Kay wordt de zaak nog gecompliceerder als blijkt dat haar nichtje Lucy, geniaal
met computers, zich bij de FBI behoorlijk in de nesten heeft gewerkt... Auteur Patricia Cornwell is niet meer weg te
denken van het thrillerfront. Geen wonder: als geen ander weet zij de lezers mee te laten leven met haar personages zoals Kay Scarpetta, Pete Marino en nichtje Lucy - met hun sterke kanten en hun onzekerheden. `Cornwell paart kennis
van zaken aan het vermogen de spanning op te voeren.' OPZIJ `Patricia Cornwell weet op zeer realistische wijze het
hectische verloop van een onderzoek uit te beelden. De Nieuwe Gazet `Een fantastische speurtocht door de wereld van
de forensische geneeskunde.' Het Parool
Voor fans van Bridgerton Lady Mary Cynster is op zoek naar een echte held. Maar waar vindt ze die…? Eindelijk is het
moment aangebroken waar Lady Mary Cynster jaren op hee¬ gewacht. Nu haar zus Henrietta zich verloofd heeft , is het
háár beurt om de liefde van haar leven te vinden. Ze weet precies wie ze wil – en dat is zeker niet de wilde, ontembare
en verleidelijke markies van Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt daar heel anders over. Nog nooit hee¬ hij
een vrouw ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp – of in zijn bed... tot hij Lady Mary Cynster ontmoet. Maar Ryder
wil zijn leven veranderen en kan dat alleen met Mary aan zijn zijde. Nu is het aan hem om Mary daarvan te overtuigen en
haar hart te veroveren..
Bosbranden blussen zit Rowan Tripp in het bloed: haar vader is een brandweerlegende en zelf bestrijdt ze al branden
sinds haar achttiende. Ook al bewaart ze trieste herinneringen aan het vorige seizoen, toen ze een collega verloor bij een
grote brand, ze is toch blij om weer aan de slag te gaan in de ruige wildernis van Montana waar ze al haar hele leven
woont en werkt. Dit seizoen is er een fantastische groep nieuwe brandweerlieden aangenomen, waar Rowan al haar
aandacht op kan richten. Gulliver Curry is een van de besten: een ijzersterke buitenman, type ruwe bolster, blanke pit.
Dan valt er een donkere schaduw over Rowans leven: ze wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de tragedie die haar
collega het leven kostte. Ze wordt zo ernstig bedreigd dat ze het einde van de zomer niet haalt als ze geen steun vindt....
'Ik bleef schier onbeweeglijk / op heure lipjes kleven. / Doch na zo vele proeven / was't ons nog gans onmooglijk / een
kusje te beschrijven', dichtte Jacobus Bellamy. De theologiestudent deed niet alleen van zich spreken als dichter van
speelse liefdespoëzie, maar ook als de auteur van politieke strijdverzen, waarin hij zich keerde tegen de politiek van
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stadhouder Willem V. Groot is zijn oeuvre niet geworden: Bellamy was slechts negenentwintig jaar oud toen hij stierf in
1786. De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De reeks richt
zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur
geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.
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...
Toen Carries papa nog leefde, was alles goed. Hij was lief en maakte altijd grapjes. Maar hij ging dood, en nu is Richard er. Richard is haar
stiefvader, en hij is niet lief. Hij drinkt en slaat en schreeuwt. En mama doet helemaal niks om te helpen. Voor Carrie is er nu nog maar één
ding echt belangrijk: ze moet haar zusje Emma beschermen. Ze vindt verstopplekken achter de bank en op zolder, en zorgt ervoor dat ze
zoveel mogelijk van huis zijn, maar al snel beseft ze dat het voor een achtjarig meisje niet gemakkelijk is om haar zus te redden. Ze doet het
zo goed ze kan, en als het niet meer gaat, maakt ze plannen om weg te lopen en nooit meer terug te komen. Maar dan gaat alles mis en is er
nog maar één manier om Emma te helpen.
Een bejaarde hartchirurg met terminale kanker rijdt met zijn jachthonden de Rocky Mountains in om een eind aan zijn leven te maken.
Special agent John Puller is de beste van zijn vak. Namens de US Army’s Criminal Investigative Division – ACID– onderzoekt hij zware
misdaden waarbij Amerikaanse militairen betrokken zijn, als slachtoffer of als dader. Maar nu krijgt hij met een zaak te maken die hem
persoonlijk raakt: de onfortuinlijke dood van een oude vrouw in het stadje Paradise, aan de Golfkust van Florida. De plaatselijke politie doet
de zaak af als een ongeluk, een ongelukkige val met een fatale afloop. Maar vlak voor haar dood stuurde Betsy Puller Simon, de tante van
John, een brief aan zijn vader. Een brief waarin ze schreef dat er zich in het ogenschijnlijk vreedzame Paradise, waar toeristen en rijke
gepensioneerden van zonovergoten stranden genieten, vreemde zaken voordoen. Naarmate zijn onderzoek vordert, raakt Puller er steeds
meer van overtuigd dat de dood van zijn tante geen ongeluk was. Dat er achter de façade van wuivende palmen en paradijselijke
zandstranden een smerig zaakje schuilgaat. En dat de betrokkenen tot werkelijk alles bereid zijn om de waarheid te verdoezelen...
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse ex-consul (480-524).
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond
braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de
wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Haar zus Alex is alles wat Lindsey niet is: mooi, succesvol en verloofd. Maar Lindsey is blij dat zíj de slimste van de twee is: zíj staat op het
punt promotie te krijgen. De schok is groot als dat helemaal niet doorgaat en ze wordt ontslagen! Lindsey besluit terug te gaan naar haar
ouders in Washington. Het enige probleempje: Alex woont er om de hoek en heeft haar zinnen gezet op Lindseys jeugdvriendje. Dan wordt
Alex ernstig ziek. Kunnen de zussen weer dicht bij elkaar komen?
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?

Invented as a marketing tool for cheese commercials 1960's Germany, Frau Antje soon became the symbol of Dutch culture. Even
in Holland Frau Antje is gaining fame. In this book Sophie Elpers tells the history of this 'cheese girl' and puts her in a social
context. This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Hallie heeft een geheim: ze is verliefd op de perfecte man. Maar het zal nooit wat kunnen worden, want Hallie heeft niet lang meer
te leven. Flo heeft een dilemma: ze is stapelgek op Zander. Diens vreselijke zus doet er echter alles aan om hun relatie te
dwarsbomen. Tasha heeft een probleem: haar nieuwe vriendje is een avontuurlijk type. Zij maakt zich dan ook continu zorgen dat
er iets fout gaat. Je bent geweldig begint als Hallie in een taxi zit. Er is een donor gevonden en ze krijgt nieuwe longen. Maar van
wie? Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft
heerlijke feelgoodromans, altijd met humor en romantiek. ‘Jills boeken zijn altijd een feestje.’ De Telegraaf ‘Een
ongecompliceerd verhaal om in de zon te lezen.’ Libelle ‘Vol romantiek, humor en met een happy end.’ de Volkskrant
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet meer meester is.
Een Amerikaanse journalist die voor enige tijd in een bergdorpje gaat wonen, probeert de ware dader van de moord op de
eigenaar van de plaatselijke krant te ontmaskeren.
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