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Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten

Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten
van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot
een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van
gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een
duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij
en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace 202009-18 MISDAAD IN HET DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK
3) is boek drie in een aantrekkelijke nieuwe cozy mystery serie vanFiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische verandering
doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in New York City achter zich gelaten en heeft
zich gevestigd in het schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het is bijna
zomer, en Lacey is dolverliefd op het stadje en haar vriendje, die banketbakker is. Ze
heeft zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de nieuwe eigenaresse van een plaatselijke

B&B. En wanneer haar vriendin van haar diensten gebruik wil maken om haar hotel in
te richten en ze bijna alles in Lacey’s antiekwinkel koopt, krijgt haar onderneming een
flinke boost. Alles gaat perfect—tot iemand op mysterieuze wijze sterft in de nieuwe
B&B. Het stadje staat weer eens op zijn kop en het inkomen van haar nieuwe vriendin
is in gevaar. Het is aan Lacey en haar hond om het mysterie tot op de bodem uit te
zoeken. Boek #4 van de serie is binnenkort beschikbaar!
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De glorie van Rome' beschrijft
oudhistoricus Adrian Goldsworthy de werking en de kracht van het Romeinse leger, en
laat hij zien waarom dit het succesvolste leger ooit was. In 'De glorie van Rome'
beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en de invloed van het
Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend. De legioenen
waren niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging van hun
vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor
een groot deel gekenmerkt werd door vrede en welvaart. Goldsworthy brengt de
alliantie tussen politiek en militaire macht in beeld. 'Als je ooit twee boeken over het
Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één van die twee zijn,' aldus de Britse krant
'The Observer'.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België bezet.
Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische
regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen.

De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime
boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Moby Dick Herman Melville 2015-06-29 In een van de onbetwiste hoogtepunten uit de
wereldliteratuur voert de bezeten kapitein Achab een mythische strijd met Moby Dick,
een witte walvis. Vanwege dat beest is hij ooit zijn been verloren en nu is de kapitein uit
op wraak. Achab offert willens en wetens het welzijn van zijn schip en bemanning op
aan zijn persoonlijke haat tegen Moby Dick, die voor hem het kwaad, de erfzonde en
het demonische vertegenwoordigt. Hij is vastbesloten het beest te vinden en hij laat
zich door niets of niemand tegenhouden om dat doel te behalen. De Amerikaanse
Herman Melville (1819-1891) schreef in 1851 MOBY DICK, naar een ongewoon grote
en agressieve witte potvis die zoveel rampen zou hebben veroorzaakt voor de
walvisvaarders dat het was uitgegroeid tot een mythe. De roman werd in die tijd niet
goed ontvangen. Het verkreeg pas na zijn dood bekendheid en is inmiddels uitgegroeid
tot een van de belangrijkste meesterwerken uit de Amerikaanse literatuur.
Outboard Motor Service Manual Intertec Publishing 1987 Detailed tips on periodic
servicing, troubleshooting, general maintenance and repair are explicitly outlined in this
manual. Repair is easy with the specifications and step-by-step repair procedures
included for hundreds of models. Volume II covers models with 30hp and above.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is

een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is
de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde
staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment
om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere
wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische
relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is daar nou
niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie 'Verhalen uit de
Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de heksen in De
Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende trappen en piepende
deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de
vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar ook nog
eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater van de

commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De Heksenkeet, om de
heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens
iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest.
En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken, mogen de heksen niet
langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier
Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker &
Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat
jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve kinderboeken op hun naam
staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project. Met
aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie van het lezen
ontdekken.
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet
2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de wereld van
morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden
aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat
ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag
van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft
gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog

op morgen.
Popular Science Monthly and World Advance 1971
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen 2012-12-12 Als je hart gebroken is, kom je
in een draaikolk van emoties terecht. Verdriet, wanhoop, machteloosheid en een
gevoel van eenzaamheid wisselen elkaar in sneltempo af. Dit boekje is een
reddingsboei in deze barre tijd. Het vertelt zonder poespas wat liefdesverdriet inhoudt
en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hoe lang gaat het duren? Beleven mannen
liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je je gebroken hart zo snel mogelijk
lijmen? En wat doe je met je ex? Omdat gedeelde smart halve smart is, vertellen zeven
BNers openhartig over hun ervaring met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is freelance
journalist en schrijft onder andere voor de vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze
zelf geconfronteerd werd met een gebroken hart, besloot ze een strohalm te schrijven
waar vrouwen met ludduvuduh zich aan vast kunnen klampen.
Het einde der tijden Froideval 2012
Popular Science 1971-12 Popular Science gives our readers the information and tools
to improve their technology and their world. The core belief that Popular Science and
our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Popular Science 1971
School Shop

1971
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05
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
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!
Zeil- en tuigtrim Ivar Dedekam 2006 Tips en trucs om de boot sneller te laten zeilen.
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven
van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,

tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen
naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen
om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken
op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze
fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven,
en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal
hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman geschreven. Herman
Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt
zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk
zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin,

nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans
grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi
huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan
De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos
bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman
in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 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.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-0326 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in
krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun
leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman
over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet
het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit
fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and
Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met
het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van
haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten
huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel,
de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial

Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze
geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning
dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar
relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat
alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York
en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of
keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige
nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht
omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het
derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens
begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens
weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in
Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan
besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze
zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI erbij

geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen:
Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als
ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel
zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel
veel te ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en
verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop
zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een
tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van
de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een
uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in
de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch
moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde

origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten
te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de
locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat
niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te
proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Koop nooit een rode jas Sylvia Witteman 2014-12-03 Nora Ephron schreef de
scenario's van films als When Harry met Sally, Sleepless in Seattle, You've got Mail en
Julie and Julia. We kennen haar ook van de roman Hartzeer en maagzuur, het pijnlijk
eerlijke en hilarische verslag (met recepten!) van haar echtscheiding. Koop nooit een
rode jas bevat het beste van Nora Ephron: haar romans, toneelteksten en essays over
ouder worden, eten, stijl, cultuur en politiek. Samengesteld en ingeleid door Sylvia
Witteman.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,

verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in
om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis
kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
Dag en nacht Jules Deelder 2014-11-27 Het werk van J.A. Deelder is als zijn stad:
rauw, vitaal en no-nonsense. Voor het eerst in een halve eeuw wordt er van Deelders
poëzie een bloemlezing gemaakt, en wie kan dat beter dan de burgervader van
Rotterdam? De democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze laten leiden door zijn
burgers, en brengt daarmee een ode aan een ongekend literair fenomeen.
Popular Mechanics 1981-06 Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement 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.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-0118 "Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van
elke lezer die een goed geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen

en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende
manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY
DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een
drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich
gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer
en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar verrast met een
romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar
geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere
verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens onverwachts op de
stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen
stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is
misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort
beschikbaar!
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty
Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt
hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.

JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de
scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is
de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is
de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk
boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te
lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je
vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een exprinses. Een jongen met een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht dat
Scott tegen haar zou liegen, maar nu haar moeder een detective opdracht heeft
gegeven in het verleden van haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar niet de
hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een telefoongesprek
duidelijk maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel
voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede loopt ze van huis weg om
vanuit Houston terug naar het veilige Nederland te vliegen. Daar ontmoet ze bij toeval
advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets anders zegt, schreeuwt Sams hart
heel duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan Alex haar daar misschien bij helpen..? Soms is

er licht aan het eind van de tunnel.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste
bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in
een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te
belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best
moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan
Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar
ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten
om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een
toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt
haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Chesapeake Shores Sherryl Woods 2013-10-22 Chesapeake Shores 1: (1) DROMEN
AAN ZEE - Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar jongste zusje,
Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het veel te druk met
haar carrière en haar tweelingdochters van vijf. Maar als het om haar zusje gaat, kan
ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft
Abby als oudste van de vijf kinderen de moederrol op zich genomen. Dus reist ze van
New York naar haar geboortestadje Chesapeake Shores. Naast Jess' probleem wacht
haar daar echter een verrassing... (2) BLOEMEN VOOR BREE - De carrière als
toneelschrijfster die Bree OBrien voor ogen stond, lijkt in duigen te zijn gevallen en ze

keert gedesillusioneerd terug naar Chesapeake Shores waar ze vol enthousiasme
begint met iets totaal anders: een bloemenwinkel. Haar geestdrift wordt echter danig
getemperd zodra ze erachter komt dat ze voor de levering van haar bloemen
afhankelijk is van Jake Collins, de man die ze zes jaar geleden in de steek heeft
gelaten. (3) EEN VEILIGE HAVEN - Als Kevin OBrien het bericht krijgt dat hij zijn
zoontje voortaan alleen zal moeten opvoeden, stort zijn wereld in. Hoewel hij in shock
is door het feit dat hij opeens weduwnaar is geworden, neemt hij intuïtief het juiste
besluit. Samen met Davy keert hij terug naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje
waar de roerige, een tikje merkwaardige maar ook warme familie woont waar hij altijd
op kan rekenen. Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Diver 1985
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de liefde van je leven kunnen
opgeven om het kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de
andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de volgende
wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik
verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en
me gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik Scarlet, die
me ziet als meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook
zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden aan het licht komt, zo ook de
vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit stoppen met

proberen.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de
auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje verzamelt
bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als
vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie
in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het
lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het Kindertransport naar
Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht
jaar later keert ze terug naar Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers
beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden
23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft
gehoord uit Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd
aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van
Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn
menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat
een bescheiden maar onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een

gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht
en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor
het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en
zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht
op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te
zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste

boek dat specifiek ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter de
rug hebben Zowat één op de drie mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is na
een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar hun situatie is niet
te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner. De nieuwe single
is het eerste boek dat ingaat op hun specifieke vragen en doorbreekt zo klassieke
clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven als single positief invullen? Wat
als je behoefte hebt aan seks en intimiteit, maar nog niet klaar bent voor een relatie?
En hoe kun je als oudere single op zoek gaan naar een nieuwe partner?
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van
thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages met
een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De
plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en
filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is
boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake
Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000
vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste
baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net
buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde

poorten een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en
geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als au
pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk
een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau van de familie
Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen
niet zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig
web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar
eigen gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een
gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een
meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een serie
psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA
VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
National Fisherman 1984-12
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare
schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is er
minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons met al die onzin
te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets minder dan de
eerste musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal

van twee jonge geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre
Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het
zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een buitengewoon meeslepend boek dat
onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een zonovergoten
verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog
niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft
zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een onverwachte
wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar
dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
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