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Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03
Een prinses. Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam
maar zeker te wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht
nog niet, en jock Hunter lijkt interesse in haar te hebben. Toch wil Sam liever
doorgronden waarom Scott, de cowboy en klusjesman die haar moeder voor
de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo aantrekt en dan weer afstoot. Het
grootste raadsel van Robstown is wat hij in zijn smeulende, bruine ogen
verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott voor haar in de bres als de
zaken anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er echt geen houden
meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt. Maar dat lost het
probleem dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij uiteindelijk zijn hart bij
haar uitstort, is de waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen vermoeden.
Soms is het leven nog oneerlijker dan je dacht.
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!
Pensioen 2020 Casper van Ewijk 2016 Eind 2015 was in Nederland ongeveer
? 1.300 miljard aan pensioenvermogen bijeengebracht, voor een groot deel in
pensioenfondsen. Pensioen 2020 staat in het teken van de vernieuwing van
het pensioenstelsel. Het Nederlandse pensioenstelsel is nog altijd één van de
beste pensioenstelsels ter wereld. Om dat te blijven, is groot onderhoud nodig.
Dit boek identificeert een aantal veelbetekenende pensioenvraagstukken om
het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de
pensioenhorizon van 2020 door een aantal centrale thema's te onderzoeken
en voorstellen tot verbetering te doen, waar mogelijk vanuit een gecombineerd
economisch en juridisch perspectief.
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd
twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een
boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met een
bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens
verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in
de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische figuur
werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is
ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar anders
over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij
persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt.
Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke,
mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs
ontkom je niet aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven?
Vergeet het maar! Als Harper Devlin door haar man, een populaire rockster,
aan de kant wordt geschoven, vertrekt ze vlak voor de feestdagen met haar
twee dochters naar haar zus in Silver Springs. Misschien dat ze bij haar familie
rustig kan herstellen van haar gebroken hart. Ze vindt echter troost in een heel
onverwachte hoek, namelijk bij de knappe én beruchte Tobias Richardson...
Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt hij een verdriet bij haar dat

hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft uitgezeten voor een tragische
fout die hij als tiener beging, moet ook hij helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt
erop dat de mooie Harper zich ook met hem verbonden voelt, en al snel kan
hij de verleiding om haar te kussen niet meer weerstaan. Ze zou echter nooit
deel uit kunnen maken van zijn leven; hij is totaal ongeschikt voor haar. Of
durft hij te hopen op een kerstwonder?
De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de
succesvolle De Killing-serie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De
achttienjarige Paolo Uccello rouwt om het verlies van zijn ouders en probeert
te overleven onder het Duitse regime. Als laatst overgebleven familielid is hij
de enige die het weversbedrijf van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl de
datum waarop hij zijn laatste opdracht moet inleveren steeds dichterbij komt,
realiseert Paolo zich dat hij die nooit op tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp krijgt.
Wanneer het lichaam van een Joodse vrouw wordt gevonden in de haven van
Castello en Paolo zijn afschuw over de moord niet kan onderdrukken, wordt hij
benaderd door de plaatselijke priester. Die verzoekt Paolo zijn kelder
beschikbaar te stellen om een voortvluchtige Joodse broer en zus te laten
onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar hij realiseert zich ook
dat dit de hulp is waar hij op hoopte. Al snel blijkt de Venetiaanse politie op
zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert wanhopig te
voorkomen dat ze worden gevonden, maar de zus stort zich in het
Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan alleen haar eigen leven op
het spel... In de pers ‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk genoeg om uit te
kijken naar de volgende delen.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘De spanning
is bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze
thriller weer helemaal af.’ ***** Nu.nl ‘Aangrijpend en krachtig. De engel van
Venetië roept de spanning en dreiging van het door de nazi’s bezette Venetië
overtuigend op.’ Tess Gerritsen, New York Times-bestsellerauteur
Pamphlets on Biology 1917
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele
deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske
wonen, waar eerst Jacomien woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de liefde
is, ze gaat binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze
Robbert, de vader van een van haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij
misschien de leegte kan opvullen. Maar voelt ze zich nu echt aangetrokken tot
hem of vooral tot zijn kinderen? Dan begint ze haar collega Simon opeens in
een heel ander licht te zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar
liefde niet beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich niet
dwingen. ‘Geluk heeft vele deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie
van Julia Burgers-Drost.
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'.
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace
2020-09-18 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 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?
De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons
in te staan, iets waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal
kapot. Maar ergens geloofde ik dat Deacon en ik het zouden redden, dat ik het
gezin zou kunnen hebben waarvan ik altijd al had gedroomd ... zolang ik daar

maar in bleef geloven.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van
Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die
onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt
wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het
dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar
tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is
een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een
roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. 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...
De vrijgemaakte ortjes Terry Pratchett 2011-10-26 Narigheid op de
schapenhoeve van vader Verweerd – opeens wordt het heuvelland overvallen
door nachtmerries. En Tiffanie Verweerds kleine broertje is zomaar gestolen.
Om hem terug te krijgen heeft Tiffanie een wapen (een koekenpan), haar
opoes toverboek (nou ja, Kwalen van het Schaap) – en de Tsae dran Fiegels,
oftewel de Vrijgemaakte Ortjes, die piepkleine maar vechtlustige kabonkers
met hun blauwe vel, die uit het land van de Elfen gegooid zijn wegens
Dronkenschap en Keet Schoppen...
Snellezen voor Dummies Andy Richard Sutz 2010
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans
op het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een
aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze
houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een
stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school
binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar
zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en
flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar

is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar
ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en
reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks
het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het
Thorbecke College van de hand van Lizzie van den Ham.
Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor
hun werk… of voor de liefde? Lief en charmant Arts Euan Scott nam aan dat
hij met een man te maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde om
de software voor zijn kliniek te regelen. Sam blijkt echter een zeer
aantrekkelijke vrouw te zijn! Hij wil haar graag beter leren kennen, maar zij lijkt
meer geïnteresseerd in computers dan in hem. Medisch verbond Tijdens een
vakantie in Rome trekt verpleegkundige Claire op met de aantrekkelijke dokter
Dominic Hansford. Met hem flirten staat ze zichzelf niet toe, maar zolang het
vriendschappelijk blijft, is er niets aan de hand en geniet ze van zijn
gezelschap. Een aardbeving verandert echter alles… Zo dokter, zo zoon Als
tiener is Quinn vastbesloten arts te worden, het liefst samen met zijn vriendin,
Faith. Maar dan wil ze plotseling niets meer met hem te maken hebben, en
heeft hij geen andere keus dan te vertrekken en zijn droom in zijn eentje waar
te maken. Als hij jaren later terugkeert, blijkt ze nog steeds iets voor hem te
verbergen... Deze verhalen zijn eerder verschenen.
Lichtwerker Sahvanna Arienta 2019-10-08 Lichtwerker van Sahvanna Arienta
is een boek voor gevoelige mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke
liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou!
Lichtwerker van Sahvanna Arienta is een boek voor gevoelige mensen die van
uit licht en onvoorwaardelijke liefde leven en delen. Herken jij je hierin? Dan is
dit een boek voor jou! Sahvanna Arienta laat zien dat gevoeligheid, intuïtie en
empathie ontzettend krachtige instrumenten zijn. Ze geeft aansprekende
voorbeelden van andere lichtwerkers en praktische tips hoe je als lichtwerker
je kostbare bezit goed kunt beschermen. Lichtwerkers staan als geen ander
open voor anderen en hun sprankeling is wat de wereld nu meer dan ooit
nodig heeft, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Je hebt de bijzondere
opdracht om licht en liefde te verspreiden. Je weet diep van binnen dat je hier
niet zomaar op aarde bent. Is het jouw moment om te ontwaken als
lichtwerker?
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace
2021-01-18 "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 vleermuismoorden Toni Coppers 2015-09-22 Het is begin december, en
vriesweer. Als een busje met Britse zakenlui te pletter rijdt tegen de gevel van
een bank, wordt gevreesd voor een aanslag. Ondertussen zoekt een
verveelde commissaris Liese Meerhout naar een nieuwe woning en kan haar
hoofdinspecteur Masson maar niet zwijgen over zijn vakantie in Portugal, waar
hij niet alleen zo veel mogelijk cafés, maar ook een bibliotheek vol vleermuizen
heeft bezocht. Als de vermeende aanslag een moord blijkt te verhullen, komt
de zaak op Lieses bord terecht. Niet lang daarna wordt een rechter vermoord
en pleegt iemand een aanslag op haar leven. Met de hulp van Masson duikt
Liese onder in een hotelletje in de binnenstad. Langzaam maar zeker wordt
duidelijk dat Liese en Masson op zoek zijn naar een tegenstrever van formaat.
Want hoe stop je een moordenaar die letterlijk niets meer te verliezen heeft?
Vastberaden Nora Roberts 2013-02-13 De elfjarige Cooper Sullivan vindt het
maar niks dat hij de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet
doorbrengen. Dat verandert als hij hun buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die
niet meisjesachtig is met haar honkbalobsessie. En dat paardrijden blijkt ook
wel mee te vallen. Na deze eerste zomer komt hij elk jaar terug en de
vriendschap tussen Cooper en Lil groeit uit tot een overweldigende liefde. Lil
heeft een heel duidelijk beeld van wat ze met haar leven wil: bioloog worden
en dieren beschermen. Cooper heeft moeite met het keurslijf waarin hij door
zijn ouders is gepropt, wordt detective in New York en blijft weg uit de bergen
waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar later keert hij terug om
voor zijn grootouders te zorgen. Als een wandelaarster dood wordt
aangetroffen, moeten Cooper en Lil samenwerken om achter de identiteit van
de moordenaar te komen. Kunnen ze dit doen zonder de net geheelde
wonden open te trekken?
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog
nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het

dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht
als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn
eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won
de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Gelukkig zonder kinderen Lisette Schuitemaker 2019-02-28 'Kinderloos is
nooit gedachteloos. Dat maakt Lisette Schuitemaker met veel gevoel duidelijk.'
– Charles den Tex, drievoudig winnaar van de Gouden Strop 'Op fijnzinnige
wijze en met sierlijke pen schetst Lisette Schuitemaker achtergronden en
consequenties van de rap groeiende kinderloosheid en "kindervrijheid" in het
rijke Westen.' – Annegreet van Bergen, auteur van Gouden jaren en Het
goede leven Gebaseerd op een wereldwijd onderzoek en meer dan 70
interviews met kinderloze en kindervrije vrouwen en mannen van 29 tot 92 jaar
met diverse achtergronden. Kun je gelukkig zijn zonder kinderen? Of ben je
dat dan juist? En hoe kom je tot die keus, wel of geen kinderen? Over de hele
wereld groeit het aantal mensen zonder eigen kinderen. Hun redenen hiervoor
verschillen vaak net zoveel als hun levens, maar velen blijken opvallend blij
met hun bestaan. Soms worden ze raar aangekeken en moeten ze op
verjaardagen uitleg geven. Of het onderwerp is juist een taboe waar niemand
naar durft te vragen. Lisette Schuitemaker, zelf gelukkig zonder kinderen,
vroeg vrouwen en mannen die geen ouders werden naar hun verhaal. Zonder
een pleidooi te houden voor het een of het ander laat ze zien hoe kinderloos
zijn doorwerkt in elk seizoen van het leven. Dit boek is voor iedereen die door
omstandigheden of uit eigen keus niet de weg van ouderschap volgt – en voor
wie nog zit te dubben over deze bepalende beslissing. Lisette Schuitemaker
(1954) studeerde Oude Talen aan de Universiteit Leiden en haalde later een
BSc in Brennan Healing Science in de Verenigde Staten. Ze runde en
verkocht haar eigen communicatiebureau en was voorzitter van een aantal
internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid en
bewustwording. Lisette is een veelgevraagd dagvoorzitter en spreker voor
onderwijsinstellingen, organisaties en events. Ze woont in Amsterdam met
haar partner, schilder Jos van Merendonk en is een betrokken tante. 'Wat is dit

een eerlijk boek over mensen die geen kinderen hebben. Aanbevolen lectuur –
ook voor diegenen die ze wel hebben!' – Caroline de Gruyter, correspondent
en columnist NRC Handelsblad 'Gelukkig zonder kinderen geeft een frisse,
zonnige blik op een onderwerp dat vaak nog in het duistere hoekje van de
taboesfeer zit.' – Adele Napier, adviseur en coach 'Wat mij als lezer vooral is
bijgebleven, is de enorme vanzelfsprekendheid waarmee we als maatschappij
het ouderschap tegemoet treden. Het zou ons sieren als we een meer open
houding zouden hebben ten opzichte van mensen die, om wat voor reden dan
ook, géén ouder zijn. Dit boek is een pionier op dat vlak.' – Maaike Helmer,
auteur van NIETS en oprichter STRESSED OUT 'Lisette voert een ongewoon
mooi gesprek met haar lezers waarin ze op een lichthartige manier de grote
vragen van het leven durft te stellen. Een boek vol wijsheid en antwoorden
voor de broederschap der kinderlozen.' – Maarten van Huijstee, Managing
Director Wisdom in Business 'Wat goed dat dit boek eindelijk is geschreven.' –
Anneloes Timmerije, auteur van Indisch zwijgen en Slaapwandelen bij daglicht
De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De moord op Arno Linter lijkt een
eenvoudige klus. Alles wijst in de richting van een labiele jongen met
agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout twijfelt en volgt de visie van
haar team niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle
blikken op haar gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese
niet, want een gruwelijke vondst in een Antwerps park vraagt alle aandacht
van de moordbrigade: er is een jong koppeltje omgebracht. Zo?n dubbele
moord is nooit gezien en bovendien laat de dader een boodschap achter. De
sensatiepers likkebaardt, de publieke opinie keert zich tegen de traagheid van
de politie. Met een team vol twijfels moet commissaris Liese Meerhout een
moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en er plezier in schept
haar persoonlijk uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.
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.
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.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder
de bomen-serie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere
vrouwelijke boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en
boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe
werkgebied De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft
inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke vriendschappen
gesloten. Ook haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op
de basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen van de leukste
jongen van de klas. Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet
op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is
hij een complexe man. En dan is er nog het probleem van Freeks
onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en zich
bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één manier nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar
echt dichtbij te laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in
de Lage Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl
‘Van Laren ziet kans de emoties van haar personages uitstekend in woorden
te vatten. Bovendien zijn de personages prima gekarakteriseerd, niet
overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD
Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer even met beide benen op
de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk is in het
leven.’ Thrillersandmore.com
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van
Rebecca Yarros is het emotionele vierde deel van haar populaire Flight &
Glory-serie. 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de
serie 'Flight & Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste
deel, 'Onverminderd'. Josh en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand,
verdriet, het zware militaire leven. Dat alles heeft Ember nooit echt gewild,
want nadat haar vader is omgekomen in Afghanistan heeft zich een angst in
haar genesteld die er met geen stok valt uit te slaan. Het laatste wat ze dan
ook wil is Josh naar Afghanistan vertrekken, en dat is precies wat er in

'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als vrouw van een militair
als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig invoelend. Eerder
verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd', 'Onbereikbaar' en
'Onverwacht'.
Negendoder Ule Hansen 2016-10-13 Emma Carow, profiler Voor gewone
mensen is ze bang Seriemoordenaars begrijpt ze Op een bouwsteiger midden
in Berlijn wordt een gruwelijke vondst gedaan: drie lichamen, gewikkeld in
tape, hangen op duizelingwekkende hoogte aan de metalen buizen. De
excentrieke profiler Emma Carow wordt op de zaak gezet. Ze botst nogal eens
met haar collega's, door haar onconventionele manier van werken, maar haar
briljante geest is wel in staat een seriemoordenaar te begrijpen. Wat Emma
met niemand deelt is dat zij gestalkt wordt door een geest uit haar verleden.
Dat maakt haar heel kwetsbaar, maar ook vastberaden om de moordenaar te
vinden. Als ze vervolgens een andere theorie ontwikkelt dan het
onderzoeksteam, zet ze haar toekomst - en haar leven - op het spel. Ule
Hansen is het pseudoniem van het Berlijnse schrijversduo Astrid Ule en Erik
Hansen. Negendoder is hun eerste thriller en de start van een razend
spannende thrillerserie in hedendaags Berlijn. Over Negendoder: 'Eindelijk
een echt goede thriller over Berlijn.' Elle 'Een geweldige onderzoeker, een
spannende plot, een groots debuut.' WDR 5
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende
prequel op Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award
gewonnen. Een seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn volgende
doelwit: Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt een moeilijke zaak
toegewezen in M.W. Cravens Brandoffer – de zenuwslopende prequel op
Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen
levend te verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat geen sporen na
en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de
verkoolde overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat gekerfd:
Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective,
gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw.
Samen ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is.
Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn
dan levend verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s
Harry Bosch.’ Matt Hilton
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De
jonge Joodse Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft
achter. Halverwege de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder,
helemaal naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je
zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt zich
in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor

haar. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange
oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal
over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1939.
Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor rabbijn aan
talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert
regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij
spreekbeurten over Israël en het Jodendom.
Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe
alleenstaande vader Slade Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners
van het stadje dat de bruidsklokken snel zullen luiden. De weduwnaar heeft
geen idee hoe hij zijn twee onstuimige zoontjes moet aanpakken - en laat de
mooie Danielle Wilde nou precies weten hoe ze met zulke boefjes moet
omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op haar, en ook Slades hart laat ze
niet onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze zich thuis voelt in het
gezinnetje en graag meer dan een verzorger zou willen zijn. Dat Slade heeft
gezworen nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen in Riverton niet al te
veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal haar zinnen op een
huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze
heeft haar droomman veroverd! Een schattig huisje... check. Een nieuwe baan
als arts... check. Een lieve nieuwe hond... check. En ten slotte een nieuwe
look, om op te vallen en te veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch
ook moeten lukken om het hart van Joe Carpenter (haar grote en eeuwige
liefde) te winnen. Ze heeft gedaan wat ze kon om het geluk een handje te
helpen, en nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt de hint te begrijpen.
Wonderwel lukt het Millie om Joe’s aandacht te trekken - en vast te houden!
Nu heeft ze echt alles wat haar hartje begeert. Maar waar komt dat knagende
gevoel dan vandaan? Is het misschien te mooi om waar te zijn? Dit verhaal is
eerder verschenen.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire
auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over
om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter
kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat
Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er
precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi
Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi

Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden
al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
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...
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
Kus me dan! Rachel Gibson 2016-12-10 Bestsellerauteur Rachel Gibson staat
garant voor onvervalste romantiek! 'Hallo, Vivien... dat is lang geleden...' Bij
het horen van deze woorden staat Vivien Leigh Rochet aan de grond
genageld. Het is jaren geleden dat ze Henry Whitley-Shuler voor het laatst
heeft gezien. Zij was een tiener die huizen schoonmaakte om de eindjes aan
elkaar te kunnen knopen. Hij was de prachtige zoon van rijke ouders, totaal
onbereikbaar voor haar. Jaren geleden liet Vivien het stadje Charleston achter
zich om het te gaan maken in Hollywood. Inmiddels heeft ze bereikt wat ze
wilde, en nog veel meer, maar haar leven voelt toch nog leeg en triviaal. Na
een succesvolle carrière op Wall Street die ruw onderbroken werd door een
hartaanval, is ook Henry teruggekeerd naar Charleston. Hij heeft zijn
maatpakken ingeruild voor een overall en een goede set handgereedschap om

meubels te maken, wat eigenlijk altijd zijn droombaan is geweest. En dan staat
hij nu opeens oog in oog met haar; degene die hij niet kon hebben. Hij is niet
op zoek naar liefde, hij is niet eens op zoek naar seks... Dus waarom is
weerstand bieden aan de zuidelijke charmes van Vivien dan het moeilijkste
wat hij ooit heeft gedaan?
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill
Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die
zich afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met
Molly...Als schrijfster van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New
York, beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties.
Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel
oog voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De
sexy, gespierde advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper
staan.En dit is Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je
niets te vertellen over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt
met de adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem
wel aan, ook al heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu
eens een hond van iemand leent... zou hij haar dan wel opvallen?Samen of
niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van relaties weten. Maar terwijl er
langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat ze nog een
heleboel te leren hebben...
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1
Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen
kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en
verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de
familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk
leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit
meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich
staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid.
Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael
meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds
niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De
pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane

Austen.’ Seattle Woman
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