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Scarpetta Firebase
Meneertje Dapper wordt uitgenodigd op de thee bij
Mevrouwtje Bazig. Onderweg vraagt iedereen hem
om hulp, maar daardoor komt hij wel te laat op de
thee. Durft hij een woedende Mevrouwtje Bazig nog
wel onder ogen te komen? Meneertje Dapper is het
negentiende deeltje van de Mevrouwtjes /
Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
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…
De gepensioneerde politieman Konra? wordt gebeld
door een ouder echtpaar dat zich zorgen maakt om
hun kleindochter. Ze weten dat ze drugs gebruikt en
betrokken is geweest bij een smokkelactie, en nu is
ze verdwenen. Tegelijkertijd ontvangt Konra? nieuwe
informatie over de onopgeloste moord op zijn vader.
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Terwijl hij zich in beide zaken verdiept komt hij nog
een derde mysterie op het spoor: lang geleden werd
het lichaam van een twaalfjarig meisje gevonden in
het water van de Tjörn. Het voorval werd afgedaan
als een ongeluk maar er lijken wat dingen niet te
kloppen. Hoe meer er boven water komt over de
verschillende zaken, hoe duidelijker het wordt dat
sommige daden gevolgen hebben die tot ver in de
tijd te merken zijn.
Blake Landon is sexy, succesvol en investeerder in
het bedrijf van Erica Hathaway. Zij kent zijn reputatie
en is vastbesloten niet meer dan een zakelijke relatie
met hem aan te gaan. Maar al snel blijkt zelfs Erica
niet bestand te zijn tegen de charmes van Blake: ze
stelt niet alleen haar bedrijf, maar ook haar hart voor
hem open. Beetje bij beetje laat Erica de controle
los. Samen met Blake wil ze niet alleen van haar
bedrijf, maar ook van hun relatie een succes maken.
Maar als diep weggestopte geheimen uit Erica’s
verleden hun relatie plotseling dreigen te verstoren,
moet ze een keuze maken die niet alleen haar eigen
leven, maar ook dat van Blake voorgoed kan
veranderen. Hoever zal Erica hierin durven gaan?
Harde leugen is het tweede deel uit de succesvolle
Hacker-serie.
Praktische adviezen en oefeningen voor vrouwen
om zich assertiever en zelfbewuster op te stellen.
Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel
levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk
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dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in
Iowa, en vandaar uit de hele wereld, op stelten
zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de
bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel
voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen
hij in een van de koudste nachten van het jaar werd
achtergelaten in de inleverbak van de bibliotheek.
De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer
dood dan levend, en zij verloor meteen haar hart. En
zo zou het voortaan alle bezoekers van de
bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en
speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor
mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig
hadden, maakten van hem een wel heel
onvergetelijke kat.
In een race tegen de klok moet Jack Ryan jr. een
internationaal complot zien tegen te gaan. Jack
Ryan, president van de Verenigde Staten, heeft
verregaande plannen om de verdediging van de
oostgrens van Europa te versterken. Plotseling wordt
hij echter, om onverklaarbare redenen,
gedwarsboomd. Maar door wie precies? En
waarom? In een poging om meer te weten te komen
over de vijand wordt Ryans zoon Jack jr. door de
Campus naar Polen gestuurd. Wat hij daar niet
verwacht te ontdekken, is een wereldwijde
samenzwering. Een complot dat terugleidt naar...
Washington D.C. Jack jr. moet tot het uiterste gaan
om achter de waarheid te komen. Daarbij komt hij
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tegenover een vijand te staan die maar op één ding
uit is: vijandelijk contact.
Hacker Blake Landon is knap, rijk, en zielsgelukkig
met Erica Hathaway. Ook Erica is klaar om het
jawoord te geven aan haar mysterieuze en woest
aantrekkelijke lover. Maar dan stuit ze op een duister
hoofdstuk uit Blakes verleden. Vastberaden om voor
de bruiloft alles over hem te weten te komen, ontdekt
ze een kant van Blake die haar fantasie te boven
gaat. Zal hun liefde na deze onthulling nog
standhouden? 'Harde les' is het vierde deel uit de
succesvolle Hacker-serie. MEREDITH WILD is een
Amerikaanse New York Times-bestsellerauteur. Na
een carrière in de technologische sector, wijdt zij
haar tijd nu aan het schrijven van romantische
boeken. Ze woont met haar man en drie kinderen in
de bergen van New Hampshire. NEDERLANDSE
BLOGGERS OVER HARDE LIEFDE: 'Harde liefde is
een heerlijk verslavend boek en ik kan niet wachten
om te weten hoe het verder zal gaan tussen Erica en
Blake.' - Nynke, I Heart Books 'Harde liefde is een
boek waar je wellicht in begint voor de romantische
en sexy scènes, maar wat je blijft lezen vanwege de
personages en het verhaal.' - Joany, Pencils &
Paper
Na één avond flink uit de band springen, wordt
Aubrey wakker in een vreemd bed, naast een
onbekende, maar daardoor niet minder
aantrekkelijke man. Hij blijkt haar nieuwe cliënt te
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zijn; hockeylegende Brent Oliver. Als 'lifestylecoach
van de sterren' heeft Aubrey vaker te maken gehad
met lastige beroemdheden, maar ze is nog nooit
gestuit op zo'n extreem exemplaar als Brent Oliver.
Hij maakt haar knettergek. Van verlangen. Maar dat
gaat ze dus mooi niet toegeven! Sexy
hockysuperster Brent Oliver heeft het allemaal. Hij is
knap, charmant en heeft het talent en de ervaring
om de beste speler op het ijs te zijn. Maar dat is hij
niet (meer). Hij komt niet goed in zijn spel en kan
niet verklaren wat er mis is. Als zijn teamleiding
besluit dat hij aan de slag moet met een
lifestylecoach, had hij niet gerekend op Aubrey. De
vrouw die hij na een feestje in zijn bed vond en hij
sindsdien niet meer uit zijn hoofd krijgt. Met Aubrey
wil Brent meer. Maar dat gaat hij haar zeker niet
vertellen!
Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de
jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen
op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met
man en macht onderzoek doet, kan dat niet
voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen
ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie
tussen de verdwijningen: ze vinden overal in WestNederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en
twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer
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kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin
een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit
juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat.
Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd,
vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer
aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar
geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht.
Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt.
IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel
vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
De enorme invloed van je darmbacteriën op je
gezondheid De bacteriën in je ingewanden bepalen
mede hoe je oud wordt, hoe je hormoonhuishouding
eraan toe is, hoe je huid eruit ziet en wat je gewicht
is. Hoe vatbaar ben je voor allergieën, hoe gevoelig
is je weerstand? In je buik wordt dus veel bepaald!
De minuscule organismen die in de darmen leven,
zijn altijd een onderbelicht deel van ons lichaam
geweest. Maar recente studies tonen aan dat het
uiterst belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met
deze bacteriën. Onze westerse leefstijl brengt onze
darmbacteriën, en daarmee onze gezondheid, in
gevaar. Door de juiste voeding en levensstijl breng je
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echter balans in je lichaam en ingewanden, zul je je
energieker voelen en gezonder blijven. De auteurs
Justin Sonnenburg en Erica Sonnenburg brengen
deze wetenschappelijke informatie op een uiterst
toegankelijke manier, gelardeerd met praktische tips.
Justin behaalde zijn PhD in biomedische
wetenschappen aan de universiteit van Californië.
Na zijn studie specialiseerde hij zich in de werking
van microben in de ingewanden. Hij heeft vele
publicaties en bekroningen op zijn naam staan. Erica
behaalde eveneens haar PhD in biomedische
wetenschappen aan de universiteit van Californië.
Vooraanstaande medische tijdschriften publiceerden
haar artikelen. Tegenwoordig werkt zij als senior
onderzoeker in de microbiologie en immunologie aan
Stanford, waar zij zich vooral bezig houdt met de rol
van voeding op de spijsverteringmicroben.
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
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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?
Een feestelijke, extra dikke bundel met vier
superromantische verhalen van enkele van onze
populairste schrijvers! Susan Wiggs laat in In
perfecte harmonie zien wat er gebeurt nadat Isabel
op nota bene haar verlovingsfeestje wordt ontvoerd
door haar vroegere liefde, Sam... Linda Lael Miller
neemt ons in Gebonden hart mee naar de woestijn
van Mexico, waar Olivia’s pad zich kruist met dat
van de knappe, donkere bandiet El Leopardo...
Sherryl Woods vertelt in Brug naar de liefde het
verhaal van Jane, die de ene babyshower na de
andere afloopt, maar dolgraag zélf moeder zou
worden. Alleen is Mike, de man van haar dromen,
naar de grote stad vertrokken om carrière te
maken... Lynne Graham beschrijft in Afzender
onbekend de lotgevallen van de onhandige assistent
Poppy, die besluit haar knappe baas, tycoon
Santino, op te vrolijken met een anonieme
valentijnskaart. Wanneer hij er toch achter komt wie
de afzender is, heeft dat onverwachte gevolgen...
Deze verhalen zijn eerder verschenen.
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Deel 4 van de Eilandliefde-serie 'Een heel spannend,
romantisch verhaal over liefde en vetrouwen, vallen
en opstaan.' Perfecteburenleesclub.blogspot Martin
Freriks heeft al sinds zijn schooltijd een vriendin,
Gwen, met wie het niet altijd even makkelijk gaat. Hij
is zijn eerste grote liefde, Elodie Rombouts, het
mooiste meisje van school, nooit vergeten, al woont
ze intussen in New York en heeft ze een glanzende
internationale modellencarrière. Als de relatie tussen
Martin en Gwen voor de zoveelste keer onder
spanning komt te staan, zoekt Martin steun bij zijn
zus Wende op het eiland. Wende wil het nieuwe
seizoen inluiden met een groot feest in strandtent
Grote Vis. Wanneer ze voorstelt om Elodie uit te
nodigen, komt Martins jeugdliefde ineens wel heel
dichtbij... Elodie is niet de enige oude vlam die het
stof doet opwaaien. Mandy komt terug naar het
eiland: het meisje dat een zomer eerder zo gek was
op Vincent, maar aan wie hij zich toen niet wilde
binden. Mandy heeft Vincent maar niet kunnen
vergeten, maar Vincent is intussen dolverliefd op
Milena. Breekt dat Mandy's hart, of vindt ze toch de
ware liefde? De pers over de boeken van Jackie van
Laren ‘Heerlijk voor op het strand of onder de
parasol!’ De Telegraaf, Vrouw ‘Een snelle en
heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’
Hebban.nl ‘Een achtbaan van emoties, drukte,
aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het
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plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban houden.
Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks
volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna
niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in
de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek
#1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt
gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is virulent
en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een
wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen
voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in
gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de
nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan
hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting
volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de
president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht
wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze
zelfs haar naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf
wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan
zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar
Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood
zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van
de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs
hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te
gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat
zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een
politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het
drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen
en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de
Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker
in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone reeks is
nu ook verkrijgbaar!
Met hart en ziel had ik mezelf aan Mason overgeleverd. Ik
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was kwetsbaarder dan ooit. Door de overtuiging dat Mason
net zo veel van mij hield als ik van hem, vond ik de kracht die
ik nodig had om te strijden voor onze toekomst. Vatberaden
om Mason te overtuigen van zijn liefde voor mij, ging ik geen
uitdaging uit de weg. Ik trotseerde niet alleen hem en zijn
verterende duisternis, maar ook mijn eigen angsten. Niet
meer in staat verder te kijken dan mijn eigen verlangen,
verloor ik uit het oog wat echt belangrijk was. Tegen beter
weten in begon ik Masons grenzen op te zoeken en dreef
hem tot het uiterste. De rollen keerde zich om en maakte dat
ik uiteindelijk degene werd die Mason van mijn liefde moest
overtuigen. De vraag was alleen of het niet al te laat was.
Hacker Blake Landon heeft in Erica Hathaway zijn perfecte
match gevonden. Hoewel zijn bezitterige aard en haar drang
naar vrijheid soms botsen, wil Blake haar nooit meer uit zijn
leven. Erica heeft op haar beurt alle vertrouwen in Blake en is
vastbesloten samen alle moeilijkheden te overwinnen. Maar
als Blake daarin te ver dreigt te gaan, wordt Erica
geconfronteerd met een duistere kant van haar geliefde. Tot
overmaat van ramp blijken ook Blakes concurrenten een
smerig spelletje met haar te spelen: ze willen haar bedrijf te
gronde richten. Kan hun relatie de moeilijkheden doorstaan
en kunnen Erica en Blake de concurrentie te slim af zijn?
Harde lust is het derde deel uit de succesvolle Hacker-serie
De zeventienjarige Franz verruilt de idyllische schoonheid van
het Oostenrijkse merendistrict voor de drukte van Wenen. Zijn
heimwee verdwijnt snel in de hectiek van de stad. Franz is in
opleiding bij de oudere sigarenverkoper Otto Trsnyek; hij zal
de inwoners van Wenen snel gaan voorzien van kranten en
rookwaren. Een van zijn vaste klanten is professor Freud, die
niet alleen regelmatig langskomt voor sigaren, maar ook
kwistig is met adviezen voor het liefdesleven van de jonge
Franz. Het is 1937. Het zal nog maar een paar maanden
duren voor de annexatie van Oostenrijk door Duitsland zal
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plaatsvinden, waardoor de levens van de jonge
tabaksverkoper, Otto en professor Freud onherroepelijk
zullen veranderen.
Hij staat niet op haar bucketlist... maar zij wel op die van
hem? Bibliothecaris Julia Winston heeft genoeg van haar
rustige, saaie leventje. Daarom heeft ze een bucketlist
opgesteld, met dingen die ze echt nog wil doen: leren skiën,
een puppy nemen, op vliegvakantie... Vallen voor Jamie
Caine, de sexy piloot die tijdelijk een appartement boven haar
huurt, staat in elk geval niet op haar lijstje! Hij mag dan
absurd knap zijn, ze is absoluut niet van plan zijn nieuwste
verovering te worden. Dan krijgt ze onverwacht twee kleine
jongetjes onder haar hoede, en kan ze de hulp die Jamie
haar aanbiedt maar al te goed gebruiken. En ja hoor, hij is
ook nog fantastisch met kinderen - iets wat hem tot haar
grote frustratie nóg sexyer maakt. Oppassen dus, dat ze niet
gaat hopen op een écht gezin met hem. Of staat een
toekomst met haar misschien wel op zíjn bucketlist?
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY
MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een
aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace.
Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft
een drastische verandering in haar leven gemaakt: ze heeft
het snelle leven van New York City de rug toegekeerd en is in
de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire
neergestreken. De lente zit weer in de lucht. Met het
moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe
beste vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en
een ontluikende relatie met de banketbakker aan de overkant
van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek valt.
Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral
wanneer er een waardevol, mysterieus voorwerp in haar
catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder problemen te
verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van buiten de stad
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aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is
in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat op het
spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de misdaad
oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie,
MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Een vrouw in Napels in 1740 beleeft een korte maar
duizelingwekkende liefde met een castraatzanger.

In EEN ZEE VAN SCHILDEN (BOEK #10 IN DE
TOVENAARSRING), bevalt Gwendolyn van haar kind.
Nu Gwendolyn en Thor een kind hebben, veranderen
hun levens voorgoed; evenals het lot van de Ring. Thor
heeft geen keus. Hij moet zijn vrouw en kind achterlaten
en op een gevaarlijke zoektocht gaan, waarbij het lot van
de Ring op het spel staat. Maar voor hij vertrekt, wordt
Thor met Gwendolyn verenigd in het grootste huwelijk in
de geschiedenis van de MacGils, moet hij helpen op de
Krijgsmacht opnieuw op te bouwen, traint hij met Argon,
en krijgt hij de eer waar hij altijd van heeft gedroomd: hij
wordt ingewijd bij de Zilveren en tot Ridder geslagen.
Gwendolyn is van slag door de geboorte van haar zoon,
het vertrek van haar man en de dood van haar moeder.
De hele Ring komt samen voor de koninklijke begrafenis,
die haar samenbrengt met haar vervreemde zuster
Luanda. Hun laatste confrontatie zal afschuwelijke
implicaties hebben. Argons voorspellingen blijven door
haar hoofd malen, en Gwendolyn, die voelt dat de Ring
in gevaar is, bedenkt een plan om al haar mensen te
redden in het geval van een catastrofe. Erec krijgt te
horen dat zijn vader ziek is, en moet terug naar huis,
naar de Zuidelijke Eilanden; Alistair gaat met hem mee,
en de voorbereidingen voor hun bruiloft worden
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getroffen. Kendrick gaat op zoek naar zijn moeder, en is
geschokt wanneer hij ontdekt wie ze is. Elden en
O’Connor komen bij thuiskomst voor onverwachte
verassingen te staan, terwijl Conven steeds verder
verstrikt raakt in zijn depressie. Steffen vindt onverwacht
de liefde, terwijl Sandara Kendrick verrast door de Ring
te verlaten en terug te keren naar haar thuis in het Rijk.
Reece wordt, ondanks zijn naderende huwelijk met
Selese, verliefd op zijn nichtje. Wanneer Tirus’ zoons
erachter komen, zetten ze een verraderlijk plan in
werking. Matus en Srog doen hun best om de orde in de
Hoge Eilanden te behouden, maar wanneer Selese vlak
voor haar bruiloft de affaire ontdekt, ontstaan er
tragische misverstanden. Reece’ passies zorgen ervoor
dat er een oorlog in de Hoge Eilanden dreigt uit te
breken. Ook aan de McCloud kant van de Hooglanden is
de situatie allesbehalve stabiel. Er dreigt een
burgeroorlog uit te breken, en Luanda’s roekeloze acties
maken het er niet veel beter op. Ondertussen ontdekt
Romulus in het Rijk een nieuwe vorm van magie, die het
Schild wel eens voorgoed zou kunnen uitschakelen. Hij
sluit een deal met duistere machten. Bemoedigd door
een kracht die zelfs Argon niet kan tegenhouden, keert
Romulus opnieuw terug naar de Ring, vastbesloten om
deze te vernietigen. EEN ZEE VAN SCHILDEN is een
episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken
harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een
verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar
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een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle
leeftijden zal aanspreken.
Als Mia Strong, een populaire gamingblogger en trotse
geek, haar maagdelijkheid online aan de hoogste bieder
verkoopt, weet ze al dat het aandacht zal trekken. Maar
wat ze niet zal aantrekken is echte liefde: zo zijn haar
regels. Eén nacht, en dan is het klaar. Het is een
wanhoopsdaad, want zonder de veiling zal ze haar
vervolgopleiding medicijnen nooit kunnen betalen. Ook
de ziektekosten van haar moeder stapelen zich op.
Adam Drake, die iedereen overbiedt en Mia “wint”, was
een wonderkind op het gebied van software en werd al
miljonair op zijn zeventiende. Nu is hij midden twintig,
sexy, gedreven en gewend om te krijgen wat hij wil, als
directeur van zijn eigen gaming-imperium. Voor Mia weet
wat er gebeurt heeft hij de mazen in haar wet al
gevonden. Elke regel die ze voor zichzelf heeft opgesteld
om haar hart te beschermen wordt geschonden. Maar ze
weet niet of Adam haar écht wil winnen of alleen maar
een spelletje met haar speelt.
Het gewicht van een piano van Chris Cander is een
meeslepende roman over de vlucht van een joods gezin
en de reis van een jonge vrouw, voor altijd verbonden
door een bijzonder instrument Het gewicht van een piano
van Chris Cander is een ontroerende historische roman
tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Voor de
lezers van Haar naam was Sarah en Seringenmeisjes.
Sovjet-Unie, 1962. De achtjarige Katja luistert naar de
oude bovenbuurman, die elke nacht pianospeelt. Er
wordt gefluisterd dat hij een gedeserteerde SS’er is,
maar Katja krijgt een band met hem. Na zijn overlijden
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erft zij de antieke Blüthner-piano. Wanneer ze later
trouwt met een joodse man, is het niet langer veilig voor
hen in Rusland. Ze emigreert met haar gezin naar
Amerika en de piano raakt zoek tijdens hun vlucht.
Californië, 2012. De zesentwintigjarige Clara moet op
zoek naar een nieuw appartement. De verhuizing wordt
bemoeilijkt door de piano, die ze van haar vader voor
haar twaalfde verjaardag heeft gekregen, kort voordat
haar beide ouders omkwamen bij een brand. In een
opwelling zet Clara de piano te koop. Als snel meldt zich
een koper, die Clara toch weer aan het twijfelen brengt:
wil ze er wel van af? Het gewicht van een piano gaat
over herinnering, identiteit en de helende kracht van
muziek. 'Een begenadigd verhalenverteller.' - The New
York Times ‘Het gewicht van een piano is ontroerend
als een meeslepende melodie; het laat je niet los en is
onmogelijk te vergeten.’ – Christina Baker Kline 'Cander
grijpt de lezer direct bij het begin van deze mooi
geschreven roman.' - Kirkus Reviews
Gebroken meisjes van Simone St. James is een
huiveringwekkend verhaal over moord, wraak en
duistere krachten in een internaat in de jaren vijftig.
Gegarandeerd spannend van begin tot eind.
Waarschuwing: dit zal je slapeloze nachten bezorgen...
Vermont, 1950. Voor ongewenste meisjes en meisjes die
niet in de pas lopen is er het internaat Idlewild Hall. Vier
meisjes sluiten er vriendschap, fluisteren elkaar ’s
nachts geheimen in en horen geruchten dat het er
spookt. Totdat een van hen verdwijnt. 2014. Journalist
Fiona Sheridan kan maar niet in het reine komen met de
moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild
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Hall. Hoewel de moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona
niet dat de zaak echt is opgelost. Dan hoort ze dat
iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft
gekocht en het wil restaureren. Tijdens de
werkzaamheden wordt een lugubere vondst gedaan en
Fiona ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter
verborgen hadden kunnen blijven...
Het meest opvallende aan de poëzie van Ramsey Nasr
is de gedrevenheid waarmee ze geschreven is, en de
veelzijdigheid van het talent dat er uit spreekt. Hij is een
dichter die kan verleiden, maar die ook van het ene op
het andere moment bruusk en bot kan zijn. Dan blijken
onder de glans van de melancholie vileine krassen en
barsten schuil te gaan. De '27 gedichten' zijn een daad
van bevestiging; niet over hoe het er nu met de poëzie
voorstaat, maar hoe het er voor zou mogen staan. In het
lange, epische gedicht 'Geen lied' dwaalt een jongeman
door de onderwereld, op zoek naar zijn eerste liefde. Hij
vindt haar terug maar verliest haar voor een tweede - en
een derde keer.
Na het zien van een spannende dierenfilm spelen Tolgay
en Selma 's avonds "tijgertje", maar daarna durft Selma
niet meer alleen naar bed. Prentenboek met grote
illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar
William Trevor wordt algemeen beschouwd als de
grootmeester van het korte verhaal. Heilige beelden
bevat twaalf verhalen over hoe de liefde van gedaante
kan veranderen. Trevors hoofdpersonen worstelen met
gevoelens van liefde, berouw en hoop. Een ober biecht
zijn schokkende criminele verleden op aan zijn -exvrouw, een schoolmeisje heeft spijt van de roddels die ze
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over haar privéleraar verspreidde, en een jonge vrouw
heeft verdriet om haar toekomstige misleidingen. Trevors
tijdloze verhalen delen een ontspannen, onopgesmukte
stijl en gaan vaak over op het eerste gezicht heel
gewone mensen die kampen met angsten en verlangens
die groter zijn dan zijzelf.
Dierenarts Devon Brady is tijdelijk aan het werk op een
Caraïbisch eiland wanneer er een zwarte labrador met
een schotwond wordt binnengebracht. Zijn baas Jude
Marrok is woedend en gaat op zoek naar de schutter,
maar komt niet meer terug. Hij laat een briefje voor
Devon achter waarin hij haar vraagt zijn hond mee terug
te nemen naar de Verenigde Staten, met de belofte hem
later op te halen. Dan ontdekt Devon dat de hond een
speciale gave heeft: hij kan mensen genezen. En er
blijken meer honden met dezelfde gave te zijn. Marrok
wordt achtervolgd door mensen uit zijn verleden die de
honden in hun bezit willen hebben. Devon raakt verstrikt
in hun strijd en haar leven komt op het spel te staan.
Een vriend en collega van een doodgeschoten
oorlogscorrespondent probeert samen met de
voormalige vriendin diens dood in Joegoslavië in de
jaren negentig te reconstrueren.
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
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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
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