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Nim woont samen met haar vader Jack op een eiland. Als Jack een paar dagen de zee
op gaat, blijft Nim alleen achter. Als er een storm nadert, kan Nim haar vader niet
waarschuwen. Vanaf ca. 8 jaar.
Het is zo'n meedogenloze misdaad, dat het de levens van zelfs de meest geharde
politiemensen verandert. De moorden op de familie Haas laten een litteken achter bij
de hele gemeenschap. Iedereen is het erover eens dat een veroordeling van de
seriemoordenaar, Karl Dahl, een begin van verwerking kan zijn. Alleen rechter Carey
Moore lijkt die nog in de weg te staan. Haar oordeel dat Dahls eerdere strafblad niet
tegen hem mag worden gebruikt, veroorzaakt een publiek protest. Wanneer rechter
Moore door een onbekende wordt aangevallen, worden twee toprecher-cheurs, Sam
Kovacs en zijn partner Nikki Liska, opgeroepen om dit misdrijf te onderzoeken. Maar
als Karl Dahl uit gevangenschap ontsnapt, loopt alles uit de hand. Dan wordt de rechter
ontvoerd. Is iemand bezig met een gruwelijke wraakactie?
Chronologisch gerangschikte oorlogservaringen van meer dan honderd Nederlanders.
‘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
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis
veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het
hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat
ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te
herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.
Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The
Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden
ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van
de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
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
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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?
In De vrouw van de vuurtorenwachter is Mary aan het einde van haar leven. Wanneer ze op
een ochtend een brief krijgt van iemand die ze nooit meer hoopte te zien, dreigt het geheim dat
haar al tientallen jaren achtervolgt, uit te komen. Ze weet dat ze terug moet naar Bruny, een
eiland voor de kust van Tasmanië. Op het woeste, lege eiland heeft ze haar beste jaren
doorgebracht met haar man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een tragedie haar
terugbracht naar de beschaving. Tom, Mary’s jongste zoon, houdt net zoveel van Bruny als
zij. Maar nadat hij een winter doorbracht op Antarctica kan hij zijn draai niet meer vinden. Dan
ontmoet hij Emma, net terug uit Antarctica, en zij is alles wat Tom niet is: open, gastvrij en
onbezorgd. De vrouw van de vuurtorenwachter is een prachtig, meeslepend verhaal over een
moeder en zoon die worstelen met geheimen, verlies en hun eigen leven.
Levensechte en eerlijke historische romans over de pioniers van Noord-Amerika In De sterke
band van de liefde zijn Missie, de dochter van Marty en Clark Davis, en haar man Willie op
bezoek als vader Clark een ongeval krijgt en een been moet missen. Hoe moet het gezin nu
een toekomst opbouwen?
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.
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..
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
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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
Simon Quinn, net zo goed in zijn werk als in bed, voelt niks voor Lysette Rousseu, zijn saaie
oud-collega. Maar jaren later lijkt ze een andere vrouw: ze is sexy, verleidelijk en fliterig. Hij
voelt zich intens aangetrokken tot deze bekende, maar ook zo onbekende vrouw. Wat is er
gebeurd? Waarom heeft ze zo'n effect op hem? Met een plot dat twintig jaar, drie landen,
tientallen relaties en een paar verborgen identiteiten omspant, biedt deze roman gevaar,
geheimen, bedrog, wraak, liefde en passie.

‘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 Lenteserie!
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.
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?
Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op
en om de boerderij voorkomen.
Artikelen over globalisering in verband met allerlei aspecten van voedsel,
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voedselproductie en voedselvoorziening wereldwijd.
Tijdens een high societyfeest in San Francisco verbergt zich dicht bij het feestgedruis
een moordenaar. Slachtoffers zijn Isa en Ethan Bailey, een van de populairste stellen
van de stad. De moord wordt perfect uitgevoerd: geen sporen, geen bewijs. Brigadier
Lindsay Boxer gaat op onderzoek uit, maar wordt geconfronteerd met een tweede
misdaad: een straatpredikant die op brute wijze geëxecuteerd is. Ondertussen wordt de
vriendenclub op de proef gesteld door een plotseling opbloeiende liefde. Zal romantiek
de vrouwen uit elkaar drijven? Achtste bekentenis verrast mete en dubbele dosis
onverwachte wendingen en schokkende onthullingen, zoals alleen James Patterson dat
kan.

Als het lichaam van Parnell Perkins wordt gevonden op de parkeerplaats van de
Californische verzekeringsmaatschappij, kan Kinsey Millhone niet geloven dat
haar goede vriend vijanden had. De enige aanwijzing die ze heeft is een van
Parnells bestanden over Bibianna Diaz, die carrière heeft gemaakt met het
oplichten van verzekeringsmaatschappijen. In de hoop Bibianna te betrappen,
gaat Kinsey undercover. Maar ze had nooit gedacht dat ze door haar
‘vriendschap’ met Bibianna in de gevangenis zou belanden. Als ze allebei weer
worden vrijgelaten, staat Bibianna’s zeer jaloerse en gevaarlijke ex-verloofde
Raymond Maldonado hen op te wachten. Al snel komt Kinsey erachter dat
Maldonado het brein is achter Bibianna’s en ontelbare andere valse
verzekeringsclaims. Maar was Raymond ook verantwoordelijk voor Parnells
dood? Kinsey zal razendsnel in actie moeten komen om een van de
verraderlijkste criminelen te grijpen en zichzelf in leven te houden.
In dit boek wordt het inrichten van servicemanagement gezien als een
voortdurende reis op weg naar overeenstemming tussen aanbieder en afnemer
van ICT-diensten. Om goed voorbereid aan de reis te kunnen beginnen is het
van belang om te weten waar de reis naar toe gaat, ofwel om het doel goed te
bepalen, namelijk: hoe het doel te bereiken, ofwel de juiste weg te kiezen, en de
goede bagage mee te nemen in de rugzak Dit boek behandelt vanuit de brede
definitie van servicemanagement in deze drie delen een aantal belangrijke zaken
waar de servicemanager kennis van moet hebben om succesvolle diensten te
kunnen leveren. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • alle
afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training
Material bij het boek op onze website.
Bevat tips, voorbeelden en checklists voor het voeren van sollicitatiegesprekken.
Winnaar van de Generale Bank Literatuurprijs Wat gebeurt er als je als vader van
een dertienjarige zoon ontdekt dat je al je hele leven onvruchtbaar bent? Die
vraag is het intrigerende beginpunt van De passievrucht. Op zijn zoektocht naar
de biologische vader van zijn zoon Bo neemt de verteller de lezer mee op een
reis door zijn verleden. Alles wat hij al die jaren over zichzelf en over zijn leven
heeft geloofd moet hij heroverwegen. En hij zal antwoorden moeten geven op
vragen die hij liever nooit had gesteld. Wat weet je eigenlijk van degenen die je
liefhebt? Hoe goed ken je hen die je het meest na zijn? De internationale
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bestseller 'De passievrucht' werd verfilmd met in de hoofdrollen o.a. Carice van
Houten, Frank Lammers, Gijs Scholten van Aschat, Jeroen Willems en Halina
Reijn.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet
helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt
van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar
uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet
langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze
inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle
gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in
aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet
haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem
ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist
schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar
onder andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
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...
Gage Turner wordt niet graag herinnerd aan het verleden. Zijn jeugd in Hawkins
Hollow was alleen maar draaglijk dankzij zijn beste vrienden Fox en Caleb. Nu zij
een beroep op hem hebben gedaan, keert Gage terug naar zijn geboortedorp; hij
lijkt over krachten te beschikken die een eind zouden kunnen maken aan de
vloek. Ook Cybil Kinski beschikt over speciale gaven. Samen zouden Cybil en
Gage een perfect team vormen, al was het maar omdat de aantrekkingskracht
tussen hen onmiskenbaar is. Maar een leven vol teleurstellingen heeft beiden
schuw en afhoudend gemaakt. En wie durft er plannen voor de toekomst te
smeden als het heden zo onzeker is?
Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht
door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net
aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door
de machtswellustige keizer Commodus veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn
plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment
bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid.
Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden van de
Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te
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leiden in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het
verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de
klassieke oudheid. `Steekt overal met kop en schouders bovenuit... Levendige
personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame
combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches
studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
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