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Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te paard een reis maakt door
verschillelde landen in Zuid-Europa, waarvan typerende byzonderheden om grappige details in
de illustraties zijn verwerkt.
Na twee jaar van overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland
van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een dag het
verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding om te denken aan
moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de
bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord gepleegd
In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een
spannend plot te combineren met een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse
Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon:
De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk,
Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de
erfgenaam.
Een brute moordaanslag in een huis in een rustige, rijke buurt van een Engels provinciestadje
resulteert in twee doden. Het derde slachtoffer, een tienermeisje, overleeft de aanslag. Op
zoek naar een veilig huis voor deze enige getuige wendt de politie zich tot dr. Samantha
Laschen, die bekendstaat om haar baanbrekend werk bij de behandeling van posttraumatische
stressstoornissen. Wat voor Samantha begint als een gunst en een psychiatrisch experiment,
eindigt in een nachtmerrie.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad
verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een
boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens
van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de
Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius
toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de
stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats
daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige,
incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en
een doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug
slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het
borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot
diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is een sprankelende roman over liefde in al
haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde als het erop aankomt
van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en als
jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn
volwassen geworden tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur meegemaakt.
Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je
keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar
wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op een zomeravond haar
toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en hun verdriet is eindeloos.
Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar
dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen
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voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een talentvolviolist; de hoop op een
mooie toekomst vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle
zus Jorinde haar een ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over hoe het leven
je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie over honderd jaar iets wil leren over het leven van vrouwen
van nu, zal het doen aan de hand van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is hét boek
dat ik zou willen overhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over hedendaagse
Duitse literatuur, het land en het volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en ontroerend,
zonder ideologische pretenties maar mét uiterst precieze observaties van het alledaagse.’ –
Deutschlandfunk
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw van wie ik hield, is nu de vrouw die ik
haat. Ik verlies mezelf iedere avond in mooie vrouwen en hou mezelf voor dat die
toekomstvoorspelling gewoon oplichterij was. Maar dan vraagt haar moeder me met haar te
trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor altijd de mijne zijn. Misschien was de voorspelling
toch waar… Ik verbind me aan een vrouw die nooit van mij zal houden. Maar ik word liever haar
echtgenoot dan dat ik iemand anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar lichaam
iedere nacht te veroveren dan me eenzaam te voelen met een andere vrouw. Veel beter.
Inleidend overzicht van de drijfveren achter menselijk gedrag en van de wetenschap die
menselijk gedrag en emoties bestudeert.

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?
Adriana heeft altijd al geweten dat zij door haar aristocratische ouders is uitgehuwelijkt
aan de zoon van goede vrienden. En zij weet ook dat hij, Colton, het daar helemaal niet
mee eens is. Liever dan te trouwen met een mager scharminkel dat hij niet eens zelf
heeft uitgekozen, trekt Colton ten strijde tegen het leger van Napoleon.Dat was zestien
jaar geleden. Nu is Colton, de charmante legerofficier, teruggekeerd uit de oorlog - en
gelooft hij zijn ogen niet. Die kleine Adriana van vroeger is een beeldschone jonkvrouw
geworden. Alle mannen aan het Engelse hof begeren haar, alle vrouwen benijden
haar.De temperamentvolle Adriana zelf is erg benieuwd naar de man die haar ooit
durfde af te wijzen.
Hoewel Roseanne McNulty naar verluidt al bijna honderd is, gaat ze een onzekere
toekomst tegemoet: de psychiatrische inrichting waar ze vrijwel haar hele volwassen
leven heeft doorgebracht zal gesloten worden. Aan dokter William Grene de beslissing
welke patiënten opnieuw moeten worden opgenomen en welke uit de inrichting zullen
worden ontslagen. Hij heeft het sterke vermoeden dat Roseanne niet gek is en nooit is
geweest zij haar artsen al die jaren gemanipuleerd of beschermt haar geheugen haar
voor een bittere en ondraaglijke waarheid? Gefascineerd probeert Grene haar verhaal
te achterhalen.
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Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the
modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital
technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM
is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
De geschiedenis van baron Gilles de Rais, de man die als trouwe krijgsgezel van
Jeanne d'Arc op jeugdige leeftijd van Karel VII de maarschalkstaf ontving, na haar dood
aanvankelijk als een ware mecenas in pracht en praal leefde, maar zich toen er een
einde aan zijn rijkdom kwam overgaf aan excessen op velerlei gebied. Mystiek geaard
streefde hij naar een pact met de duivel, omringde zich met alchemisten en bracht om
zijn lusten te bevredigen honderden kinderen om het leven. In 1440 werd hij te Nantes
opgehangen na een leven dat kenschetsend was voor het geestelijk klimaat van de
vijftiende eeuw, waarin voorbeelden van de hoogste godsvrucht voorkwamen naast
verbijsterende sadistische afwijkingen. Zoekend naar een verklaring voor het
verschijnsel Gilles de Rais schreef Hubert Lampo een historische roman in de
traditionele betekenis van het woord.
In 2038 wonen er twee groepen mensen op aarde: zij die tien jaar eerder een virus, dat
een groot deel van de wereldbevolking uitroeide, overleefden en zij die nog niet met het
virus in aanraking zijn gekomen.
Tijdens de 19de eeuw maakte Belgie een transport- en communicatierevolutie door. Dit
boek schetst op indringende wijze de ontwikkeling van de telecommunicatie, de
toename van het wegverkeer, de vorming van een netwerk van binnenwateren, en de
razendsnelle groei van het spoorweg- en buurtspoorwegnet. De auteur bendadert het
onderwerp - voor het eerst - op een kwantitatieve wijze en analyseert het actieve
ingrijpen van de overheid in de verschillende sectoren. Het resultaat is een geheel
nieuwe benadering van een van de meest dynamische sectoren van de Belgische
Industriele Revolutie."

Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de
East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen,
behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog
een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het
eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de
moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is
wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams
studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Het meedoen aan een realityshow is niet het slimste wat ze had kunnen
bedenken! Maar ze móét nu toch echt trouwen. Dus geeft Casey zich op voor
Kiss the Bride, een show waarin nietsvermoedende mannen voor het blok
worden gezet. Een wanhoopsdaad om haar vader en zuster te ontvluchten, die
steeds meer een claim op haar leggen. Casey is nu eenmaal een doetje dat geen
nee kan zeggen. Haar verloofde Joe kan dat echter wél, voor de
televisiecamera's van Carmichael Broadcasting. Gelukkig is daar Adam
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Carmichael himself om Casey te redden, dat wil zeggen om de show te redden én zijn eigen zaakjes, naar later blijkt. Een schijnhuwelijk tussen een
onverbeterlijke romantica en een cynische realist. Gelukkig is het niet voor
eeuwig...
‘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
Alex Cross wordt tijdens zijn verjaardag opgeroepen voor een moordzaak. Op
zich is dat niets bijzonders, maar dit keer raakt de moord hem ook persoonlijk;
het verminkte lichaam van zijn nichtje is gevonden. Alex zweert dat hij de
moordenaar zal vinden. Tijdens hun zoektocht raken Alex en zijn vriendin
Brianna Stone verzeild in een van de meest beruchte clubs van Washington. Een
plek waar al je fantasieën werkelijkheid kunnen worden, als je maar voldoende
geld hebt. Dan duikt er een video op met zeer belastend materiaal... Alex Cross
komt oog in oog te staan met een gewelddadige seriemoordenaar en een groep
zeer machtige mensen, die er alles aan zullen doen hun geheim te bewaren.
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?
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard
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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
Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door thrillerlegende James
Patterson en bestsellerauteur J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd
vertrouwen Michael en Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel, na alles
wat hun ouders hun hebben aangedaan. Als Michael thuiskomt en het lijk van
een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct de politie. Maar als die
even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat Michael het slachtoffer kende.
Waarom kan Michael zich daar niets van herinneren? Het mag duidelijk zijn dat
iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl Michael wordt afgevoerd naar
het politiebureau, zet Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het
dodental oploopt en de moorden steeds meer herinneringen aan hun kindertijd
oproepen, begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt? Pers en
boekverkopers ‘Heeft alles wat het seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een
race tegen de klok en spanning tot het eind.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Dit
boek blaast je omver, een van de beste die ik tot nu toe gelezen heb.’ Clemens
Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer
spannende boeken is Barker een nieuwe ontdekking! Een pageturner van begin
tot eind.’ Janna Navis, Boekhandel Dominicanen, Maastricht
`Kijk uit Stephen King: Robert Pobi komt eraan! Graffiti Magazine Na de plotselinge
dood van zijn vrouw heeft succesvol thrillerauteur Gavin Corlie erg veel moeite om grip
te houden op de wereld om hem heen. Hij koopt een oud huis in het dorpje New
Mannheim, in de staat New York, dat tussen de heuvels genesteld ligt en uitkijkt over
een groot meer. Daar, in dat idyllische landschap, hoopt hij eindelijk aan het ongrijpbare
proces van verwerking te kunnen beginnen. Maar zijn nieuwe leven midden in de
natuur is verre van idyllisch; als een dertienjarig jongetje dat in een rolstoel zit, Finn
Horn, bijna verdrinkt in het meer ontdekt Gavin een ontstellend geheim: er zijn de
afgelopen tientallen jaren opvallend veel mensen in het vredige dorpje spoorloos
verdwenen. Is de corrupte, aan amfetamine verslaafde sheriff hier verantwoordelijk
voor? Of is Finns bewering dat er een beest in het Lake Caldasac huist meer dan een
bijna-dood-hallucinatie? In een strijd tegen de tijd en Moeder Natuur gaan Gavin en
Finn op jacht naar een wezen dat lijkt te zijn geëvolueerd met één enkel en
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angstaanjagend doel: zich voeden met menselijk aas
Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar hebben
wil. Niemand kijkt er dus van op wanneer hij een poging gaat wagen om de schone,
maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton Castle te veroveren. Wat echter
weinigen weten, is dat het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is voor de
werkelijke reden van Blaidds bezoek aan Throckton: de koning heeft hem opgedragen
onderzoek te doen naar een mogelijk complot tegen de kroon. Maar Blaidd is nog niet
op het kasteel, of hij ziet zijn missie in het water vallen. En dat alles door een
onbeschaamde meid die eerst probeert hem de toegang tot het slot te ontzeggen en
daarna doodleuk zijn hart binnendringt!
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer
loslaat." --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de
bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery
Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt: hij
vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie uit met mysterieuze
puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk
toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante en meest controversiële
rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep is van haar
vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante, sluwe
moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere,
verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn
volgende moord en ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet
doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe,
ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger
kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch katen-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende
en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen.
OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller
met hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende
nieuwe serie, met een geliefd nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s
zal omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een
meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk
verricht door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn
beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen
en juichen voor hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde
van de laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
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
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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...
Wie is een god en wie is een beest? Dat is de vraag waar het om draait in deze
weergaloze nieuwe thriller van de bekroonde schrijver Denise Mina. Een postkantoor in
Glasgow in de week voor Kerstmis. Martin Pavel ligt op de vloer, zijn blik houdt die van
een kind vast, terwijl boven hen gemaskerde overvallers met ak-47 s en de grootvader
van de jongen uittorenen. De oude man probeert de kalmte te bewaren door de
overvaller te helpen geld in te laden. Dan opeens laat hij zich neerschieten, zonder een
vin te verroeren, zonder protest, zonder zichzelf te verdedigen. Martin brengt het kind in
veiligheid, om daarna spoorloos te verdwijnen. Rechercheur Alex Morrow wordt op de
zaak gezet. Waarom bood de grootvader zijn hulp aan?Was het een genereuze daad
van zelf opoffering, of deelden hij en zijn moordenaar een duister verleden? Politieke
samenzweringen en de corrupte onderwereld van Glasgow komen samen in Goden en
beesten van Denise Mina, dat met veel oog voor detail is geschreven.
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.
Alweer het zesde deel in de heerlijke, schaamteloze it-girl-serie. Het regent non-stop op
Waverly Academy, maar voor Jenny Humphrey is de wereld een en al zonneschijn. Er zijn
twee weken voorbijgegaan sinds ze bijna van school werd gestuurd, en sindsdien is ze de
nieuwe it-girl. Maar bij veel macht hoort ook veel verantwoordelijkheid - en nog meer
problemen. De meiden op Waverly Academy zijn allemaal even mooi, rijk en schaamteloos...
maar er kan er maar één de it-girl zijn!
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.
Halsoverkop reist Nell af naar Spanje om haar nichtje uit de klauwen van een trouwbeluste
kerel te redden. Ze zal die Luiz Santoro eens flink de waarheid zeggen! Ze heeft de Spanjaard
echter een klein beetje onderschat... Luiz beseft al snel dat Nell de verkeerde voor zich heeft,
maar in plaats van haar weg te sturen chanteert hij haar om zich met hem te verloven voor de
schijn. Alleen dan zal hij haar helpen haar nichtje te vinden. Tijdens hun zoektocht stranden ze
samen in de wildernis, wat leidt tot een onvergetelijke nacht. Onvergetelijk, omdat Nell
zwanger raakt...
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