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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Die Strippenzieher The Thought
Pushers Gedankendimensionen Volume 2 German Edition by online. You might not require more time to spend
to go to the books instigation as well as search for them. In some cases, you likewise do not discover the
proclamation Die Strippenzieher The Thought Pushers Gedankendimensionen Volume 2 German Edition that
you are looking for. It will categorically squander the time.
However below, behind you visit this web page, it will be correspondingly utterly simple to acquire as capably
as download guide Die Strippenzieher The Thought Pushers Gedankendimensionen Volume 2 German Edition
It will not agree to many times as we accustom before. You can attain it even though put-on something else at
home and even in your workplace. consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we allow
under as competently as review Die Strippenzieher The Thought Pushers Gedankendimensionen Volume 2
German Edition what you taking into consideration to read!

Wat blijft Feb 22 2022 De kern van Küng in één boek De oogst van 50 jaar denken Wat kan ik weten? Waar vind
ik houvast? Waar komt het in het leven op aan? In Wat blijft geeft Hans Küng (1928) antwoord op deze
oermenselijke vragen. Het is een samenvatting van de centrale thema s uit zijn werk. Küng schreef
standaardwerken over de wereldgodsdiensten en boog zich over de grote ethische vragen van mens en
maatschappij. In dit nieuwe boek vraagt hij zich o.a. af welke waarden religies aanreiken voor politiek,
samenleving en opvoeding. Alles mondt uit in de vraag: wat blijft?
De zang van de hoornschelp Nov 29 2019 In dit tweede, los te lezen, boek van de Rata Station-serie reis je
terug naar Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw, waar twee jonge vrouwen moeten vechten voor hun familie en voor
zichzelf. De boeken van Sarah Lark slepen je mee naar het Nieuw-Zeeland van de 19e en 20e eeuw. ‘De zang van
de hoornschelp’ is het tweede boek dat zich afspeelt op Rata Station, na ‘De tijd van de vuurbloemen’. NieuwZeeland, 1853. Op Rata Station is een nieuwe generatie opgegroeid; Cat en Ida zijn trots op hun dochters Carol
en Linda. Hun harde werken heeft de ranch gemaakt tot wat hij is, maar het succes wekt de afgunst van hun
buren. Als het noodlot toeslaat, hangt het toekomstige geluk van Carol en Linda aan een zijden draadje. Ze
dreigen hun thuis kwijt te raken. Weten ze het tij te keren? Al ruim vier miljoen lezers wereldwijd ontdekten de
schitterende romans van Sarah Lark over Nieuw-Zeeland en de Caraïben. Ze schreef meerdere boeken die zich
afspelen in Nieuw-Zeeland, op Kiward Station (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’ en ‘De roep van
het land’), op Elizabeth Station (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’ en ‘De dag van
de zonnewende’) en op Rata Station (‘De tijd van de vuurbloemen’, ‘De zang van de hoornschelp’ en ‘De legende
van de vuurberg’). Ze schreef ook over de Caraïben: ‘Dochter van de mangroven’ en ‘Het eiland van duizend
bronnen’.
Mia & Korum (De complete krinar-kronieken trilogie) Aug 31 2022 Hij begon als haar vijand… en werd haar
alles. Net als de meeste mensen weet de New Yorkse student Mia Stalis weinig van de beeldschone, mysterieuze
nieuwkomers die de aarde hebben overgenomen. Er zijn meer dan genoeg geruchten: over hun ongelofelijke
kracht en snelheid, hun bedoelingen met de aarde en hun vampierneigingen. Hier heeft Mia echter niets mee
te maken – totdat ze Korum ontmoet. De sterke en gevaarlijk aantrekkelijke leider van de Krinar zal alles doen
om haar tot de zijne te maken, en hij laat zich door geen menselijke wet weerhouden. Mia voelt zich hopeloos
aangetrokken tot Korum en belandt steeds dieper in de gevaarlijke, gesloten gemeenschap van de K. Ze wordt
gedwongen om te kiezen tussen waarheid en leugens, haar mensen en haar geliefde… haar vrijheid en haar
hart. NB: Dit is de complete Krinar-kronieken trilogie met de boeken Aanraking, Aantrekking en Aanbidding.
De Krinar-gevangene Oct 01 2022 Een nieuwe zelfstandig te lezen romance van de New York Times-bestsellerauteur van Verwrongen en De Krinar-kronieken Emily Ross had nooit verwacht dat ze haar dodelijke
val in de jungle van Costa Rica zou overleven, en ze had absoluut niet verwacht dat ze zou ontwaken in een
vreemd futuristisch onderkomen, gevangengehouden door de mooiste man die ze ooit had gezien. Een man die
meer dan een mens lijkt te zijn… Zaron is op de aarde om de Krinar-invasie voor te bereiden – én om de
vreselijke tragedie te vergeten die hem heeft verscheurd. Maar als hij het ernstig gewonde lichaam van een
mensenmeisje aantreft, verandert alles. Voor het eerst in jaren voelt hij iets anders dan woede en rouw, en dat
komt allemaal door Emily. Als hij haar laat gaan komt zijn missie in gevaar, maar als hij haar laat blijven, zou

hij opnieuw verwoest kunnen worden. LET OP: dit is een volledige, zelfstandig te lezen roman die zich ongeveer
vijf jaar vóór de Krinar-kronieken afspeelt (oftewel het verhaal van Mia en Korum). Je hoeft die trilogie niet
gelezen te hebben om dit boek te kunnen lezen.
Liefde in Twin Bridges: boek twee May 16 2021 Nu Abby heeft besloten voorlopig in Twin Bridges te blijven,
heeft ze wat meer rust... of althans, dat hoopte ze. Nog steeds probeert ze in contact te komen met Blake om
hem zijn jas terug te geven en hem beter te leren kennen, maar wat zal er gebeuren als ze hem écht weerziet?
Nu ze een kans heeft om permanent ergens te gaan wonen bij Jacob op zijn land, is het veel logischer voor een
cowboy te kiezen die echt bestaat en niet alleen in haar hoofd. Bovendien maakt Abby zich nog steeds zorgen
over wat haar te wachten staat als ze na de winter weer terug moet naar Nederland. Daar ligt een grote berg
problemen op haar te wachten. Zal ze erin slagen zichzelf een mooie kerst te bezorgen dit jaar?
Soms voor altijd Jun 24 2019 Eva en Cage wonen samen in Sea Breeze. Alabama.Op een dag krijgt Cage een
honkbalstudiebeurs aangeboden. Maar er zit een addertje onder het gras... De beurs is namelijk voor een
universiteit in een staatver weg. Als ze op het punt staan samen uit Sea Breeze te vertrekken, hoort Eva dat
haar vader doodziek is. Ze besluit bij hem op de boerderij te blijven. Kan de relatie tussen Eva en Cage
standhouden nu ze zo ver van elkaar vandaan zijn, in totaal verschillende werelden? Of zetten ze hun liefde op
het spel door hun eigen onzekerheden en de bagage uit hun verleden?
Wilde passie Aug 07 2020 'Dit had vier jaar geleden al moeten gebeuren...' Miljardair Leonidas Betancur weet
niets meer van de huwelijksgelofte die hij aflegde vlak voordat hij een vliegtuigongeluk kreeg. Pas nu zijn jonge
echtgenote, Susannah, hem heeft opgespoord, keert zijn geheugen langzaam terug. Dan herinnert hij zich
opeens ook dat hij haar nog een huwelijksnacht verschuldigd is... Achtergelaten als bruid en vervolgens als
weduwe, is Susannah verbijsterd te ontdekken dat Leonidas nog in leven is. Ze zoekt hem op in de jungle waar
hij al vier jaar woont, om haar vrijheid op te eisen. Maar hij blijkt nog sexyer en gevaarlijker dan eerst, en al na
één enkele aanraking geeft ze haar onschuld op. Een capitulatie die niet zonder gevolgen blijft...
Alleen voor nu Jul 26 2019 Nieuw (4e) deel in de populaire Sea Breeze-serie! Een onuitputtelijke
aantrekkingskracht bereikt zijn kookpunt. Preston is geen goede jongen. Maar ondanks dat is Amanda al een
eeuwigheid verliefd op hem. Als ze eindelijk de moed heeft verzameld hem te versieren, loopt dat niet goed af.
En toch blijft ze naar hem verlangen. Vooral nu het erop lijkt dat hij ook interesse in haar heeft. Niemand wil
dat ze samen zijn. Amanda's broer Marcus niet, en Prestons vrienden al helemaal niet. Daarvoor kennen ze
Prestons slechte kant veel te goed. Zelfs Preston beseft dat hij niet goed genoeg voor haar is.
Oneindige hartstocht Aug 26 2019 De leden van de familie Corretti vechten om hun imperium te redden. Maar
in het heetst van de strijd dreigen ze iets veel waardevollers te verliezen: hun hart... Deel 5 Na een voor haar
doen toch al onbezonnen avond in een club doet Rosa Corretti iets wat ze nog nooit heeft gedaan: ze stapt in de
auto bij een onbekende man en gaat met hem mee naar zijn hotel! Sjeik Kulal Al-Dimashqi zou graag nog uren
naar de mooie Rosa kijken, maar nog liever haalt hij haar snel weg bij de begerige blikken van de andere
mannen in de club. Op zijn hotelkamer stopt hij haar in bed. Hoewel er verder niets gebeurt, staat zijn
reputatie door die actie op het spel. En er is maar één manier om die te redden...
Feeling Good 14 (5-in-1) Oct 09 2020 Vijf vrolijke, hartverwarmende feelgoodverhalen in één bundel! Voor fans
van Jill Mansell, Sophie Kinsella en Jojo Moyes - en voor iedereen die graag eigentijdse boeken voor vrouwen
leest. (1) VERBODEN TE ZOENEN! - In Bobbie Callahans wereld draait alles om ondergoed.
Mannenonderbroeken om precies te zijn, ontworpen door haar twee excentrieke ooms. Maar hoe fascinerend de
producten van het familiebedrijf ook zijn, zelf kan ze na twee verbroken verlovingen geen man - of zijn
onderbroek - meer zien. Veel liever kijkt ze naar de prachtige foto's in reismagazines en dagdroomt ze van
verre vakanties. Dus wanneer alle vrouwen in de stad jacht maken op de knappe nieuwe sheriff, Aidan O'Shea,
doet zij niet mee. Dan verdwijnt er een doos sexy herenslips maat XXL uit het magazijn. En er is maar één man
die haar kan helpen uit te zoeken waar die gebleven zijn... (2) HET VERLANGEN - Normaal gesproken zou de
preutse Lady Sarah Jane Stanhope zich echt niet in lingerie vertonen aan de verzamelde passagiers van een
luxueus cruiseschip. Maar als een van de actrices zich afmeldt, ziet ze zich gedwongen de rol van Sexy Sadie
over te nemen in een stuk over de goldrush. Helaas denken sommige passagiers dat ze daarna wel een
privéshow wil geven. Op de vlucht voor een al te enthousiaste medereiziger, glijdt ze uit op het dek en slaat
overboord... Jake Gerard kan zijn ogen niet geloven. Er zit een zeemeermin op de pier! Wanneer hij dichterbij
komt, ziet hij dat het een halfnaakte jonge vrouw is, die wel aangespoeld lijkt. Ze vertelt hem dat ze Sadie heet
en stripteasedanseres is. Meer schijnt ze zich niet te herinneren. Om haar te helpen geeft hij haar een baan als
serveerster in zijn restaurant. Al snel raakt hij in de ban van deze onafhankelijke vrouw, maar hij vraagt zich
ook steeds vaker af wie ze nou werkelijk is... (3) EEN PERFECTE MATCH - In haar tv-show geeft Renata Rose
stelletjes advies over hun relatieproblemen, zodat ze dolgelukkig de studio weer verlaten. Maar sinds haar
verloofde haar in de steek heeft gelaten om in het oerwoud de gevlekte boomkikker te gaan redden, is haar hart
er niet meer bij. En kan ze alleen nog maar somber aan haar gasten vertellen dat het toch allemaal niks wordt,
wat natuurlijk niet zo goed is voor de kijkcijfers. Daarom besluit de producent dat een duopresentatie beter
werkt en wordt Renata gekoppeld aan Hawk Hunter - een man die in alles haar tegenpool is. Tot overmaat van
ramp heeft deze charmeur bedacht dat het heel goed voor het programma zou zijn als zij elkaar beter leerden
kennen. Alles voor de kijkcijfers, natuurlijk... (4) HEEL DICHTBIJ - Op zich valt er weinig te beleven in
Reflection Lake, een stadje in de Adirondeck Mountains. En dat wil Sam Matthews, de sheriff, graag zo houden.
Hij heeft al genoeg te stellen met zijn tienjarige wijsneus, Prudie. De komst van de mooie Haley Jo Simpson is
hem dan ook welkom als een hond in een kegelspel. Niet alleen omdat iedere man in het stadje bij haar aanblik
prompt in een stuntelende puber verandert, maar vooral omdat ze hem enorm op de zenuwen werkt. En dan is
het ook nog uitgerekend zíjn taak om haar te beschermen tegen een loslopende misdadiger. Maar wie
beschermt hém tegen haar enthousiasme, charme en ongelooflijke sexappeal? (5) KATE IS TERUG! - Billy Cook
blijft single, punt uit. Dat heeft hij zich jaren geleden voorgenomen, en hij zegt het telkens weer luid en
duidelijk. Kan hij er dan wat aan doen dat zijn dates niet luisteren? De enige vrouw aan wie hij zich ooit wilde

binden, was de onstuimige Kate Jenkins, die hem met haar kussen in vuur en vlam zette. Jammer genoeg verliet
ze daarna het dorp om het in Hollywood te gaan maken. Hij is dan ook stomverbaasd als ze na dertien jaar
onverwacht - en hoogzwanger - terugkeert. Deze keer blijft ze, verzekert ze hem. Maar hoe moet dat dan met
zijn voornemen? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Ik ook met jou May 04 2020 Ik ook met jou is het nieuwe boek van Conny Regard, auteur van Ik huur een man
en Ik ben nog niet klaar met jou! Op de vlucht voor een irritante aanbidder ontmoet Angel op de verjaardag van
haar broer Tony een bijzonder leuke man. Angel weet alleen niet wie hij is en ook niet dat haar broer er alles
aan doet om dat zo te houden. Tot Angel hem opnieuw tegenkomt en ze elkaars ware identiteit ontdekken.
Angel zou Angel niet zijn als zij het daarbij liet zitten. Ze besluit hem een lesje te leren... op z’n Italiaans! 'Een
aanrader voor de chicklit- en romanlezers!' – Adorable Books
Verborgen boodschap Jun 04 2020 Het ontzielde lichaam van de oude Constance Bucher, een schatrijke vrouw,
wordt aangetroffen in haar slaapkamer. Haar dienstmeisje ligt in de hal van het gigantische huis, haar schedel
is ingeslagen. Lucas Davenport vermoedt aanvankelijk dat het een roofmoord betreft. Maar waarom zijn er dan
zoveel kostbaarheden achtergelaten, zoals een vermogen aan zilver, juwelen en antiek, en worden er wel twee
stoelen, een rol postzegels en een spelcomputer vermist? Of is er iets veel kostbaarders gestolen waar niemand
weet van heeft?
Rio Grande Jun 16 2021 ‘Soms lijkt het net een filmscript, je waant je echt in warm en stoffig Mexico! Echt een
heerlijk spannend boek om bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie.’ Thrillzone.nl Als blijkt dat haar voormalige
collega Diego Martinez wordt vermist, twijfelt journaliste Tara Linders geen seconde. Ze moet naar Mexico,
waar hij voor het laatst is gezien. Diego verbrak zijn relatie en verliet huis en haard om in Mexico, het thuisland
van zijn vader, uit te zoeken wat hij nu echt wil: vrijheid en avontuur of een gesetteld gezinsleven. Tara’s baas
heeft aanvankelijk zijn bedenkingen – nergens sneuvelen er momenteel zoveel journalisten als in Mexico – maar
stemt toch toe als hij kansen ziet voor een wereldwijde primeur. Op één voorwaarde: ze gaat niet alleen, de
mysterieuze undercoveragent Jay zal haar vergezellen. Samen doorkruisen ze de binnenlanden van Mexico,
waar het gevaar voortdurend op de loer ligt. Als een anonieme tip hen naar de beruchte motorbende
Escorpiones leidt en Diego in levensgevaar blijkt te verkeren, wordt het pas echt bloedlink. De pers over Rio
Grande ‘Een lekkere ouderwetse avonturenroman in een modern jasje.’ VN Detective en Thrillergids ‘Rio
Grande is meer dan een ‘vakantiethriller’, maar wél een aanrader om mee te nemen in je koffer. Boeiend
genoeg om er zo in verdiept te raken dat je voor je het weet al uren ligt te bakken in de zon.’ **** Chicklit.nl
‘Rio Grande is een pageturner met zoveel ontwikkelingen dat je amper adem kan halen.’
Thrillerlezers.blogspot.com
Crossfire omnibus Jul 06 2020 In deze omnibus zijn de eerste drie delen van de wereldwijde bestsellerserie
Crossfire van Sylvia Day gebundeld: VERSLAAFD AAN JOU, BEGEERD DOOR JOU en VERBONDEN MET JOU
Gideon Cross en Eva Tramell dragen beiden een beschadigd verleden met zich mee, maar hun passie en lust
zijn even bedwelmend als gevaarlijk. Vanaf de eerste ontmoeting in VERSLAAFD AAN JOU voelen ze de
allesoverheersende aantrekkingskracht. Maar door de pijn van het verleden kunnen ze zich moeilijk binden. In
BEGEERD DOOR JOU blijkt hoe sterk hun verslaving is en komen ze stukje bij beetje achter elkaars geheimen,
door elkaar steeds meer toe te vertrouwen. Ze gaan over hun eigen grenzen en over die van elkaar, maar leren
elkaar steeds meer te accepteren en gaan dan de ultieme verbintenis met elkaar aan in VERBONDEN MET JOU.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Apr 26 2022 Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de
klauwen van de hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald. Het Hart van Arcania, de
machtigste magische steen in het land is nu in handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is
gevangen genomen.
Stralende hoop Dec 31 2019 Ryker en ik zijn nou niet bepaald perfect. Maar ik viel voor hem — en hard ook.
Iedere zoen. Iedere aanraking. Iedere omhelzing. Deed me alleen maar meer beseffen dat dit niet zomaar een
romance was. Het was niet eens een relatie. Het was zoveel meer. Ik hoopte gewoon dat Rex het mis had over
Ryker. Omdat ik het niet aan zou kunnen om hem die vier vreselijke woorden te horen zeggen. Ik zei het toch.
Bestemming Bonaire Jul 18 2021 Tijdens hun vakantie op een tropische eiland maken Saar en Niek al snel
nieuwe vrienden. Maar dan doet Saar een vreselijke ontdekking... Saar en haar vriend Niek hebben een grote
teleurstelling te verwerken gekregen: hun vurige kinderwens zal onvervuld blijven. In een opwelling boeken ze
een vakantie naar Bonaire. Ze willen even eruit, weg van het Nederlandse winterweer, bijkomen en elkaar weer
vinden. Het Caribische eiland met zijn prachtige stranden en altijd schijnende zon lijkt daarvoor de perfecte
plek. Als ze ook nog een Nederlands stel ontmoeten met wie het meteen klikt, hebben ze een topvakantie.
Terwijl Saar en Niek genieten van de zon, is op Bonaire de Nederlander Patrick Koelstra vermist geraakt. De
politie staat voor een raadsel: Patrick is na een strandfeest zomaar van de aardbodem verdwenen. Door een
ongelukkig toeval kruist de zaak van de vermissing de vakantie van Saar en Niek, die daarna een stuk minder
onbezorgd is. Saar krijgt de schrik van haar leven te verwerken en langzaamaan ontvouwt zich een nachtmerrie
waarin ze alle grip lijkt kwijt te raken.
De Devaneys Dec 11 2020 Vijf broers, uiteengedreven in hun jeugd, maar weer bij elkaar gebracht door de
liefde... (1) RYAN - Met zijn heldere blauwe ogen en zwarte haar is Ryan Devaney de Ierse droom van veel
vrouwen. Toch zit hij absoluut niet te wachten op een vrouw die zijn rustige leventje komt verstoren. Van
emoties komt immers de grootste ellende, dat heeft hij als klein jongetje aan den lijve ondervonden. Maar dan
stapt er op een dag een roodharige engel met autopech zijn pub binnen... (2) SEAN - Sean Devaney gelooft niet
in romantische sprookjes. De stoere brandweerman is niet van plan ooit in het huwelijksbootje te stappen. Dan
ontmoet hij de mooie maar kwetsbare Deanna, en ziet hij zijn stellige voornemen al snel in rook opgaan. Hij
mag dan stoer genoeg zijn om een brandend gebouw binnen te gaan, maar durft hij ook de stap te wagen naar
een echt gezin? (3) MICHAEL - Voormalig Navy SEAL Michael Devaney is behoorlijk gehavend uit de strijd
gekomen. Het oppakken van zijn baan kan hij wel vergeten. Bovendien zullen de vrouwen hem in deze toestand
ook vast niet meer willen - hoewel Kelly, zijn fysiotherapeute, doet alsof ze hem ondanks alles toch nog de

moeite waard vindt. Maar die heeft tijdens haar opleiding ongetwijfeld geleerd hoe ze hopeloze gevallen als hij
moet opbeuren... (4) PATRICK - Sinds hij een vreselijk familiegeheim heeft ontdekt, heeft Patrick bijna elk
contact met de buitenwereld verbroken. Maar wanneer de sprankelende schooljuf Alice in zijn leven verschijnt,
kan hij bijna weer in het leven - en de liefde! - geloven. Net op dat moment staan de drie broers die hij nooit
echt heeft gekend voor zijn neus. Durft hij de confrontatie met het verleden aan - en de toekomst met de mooie
Alice? (5) DANIEL - Jeugdhulpverlener Daniel Devaney weet dat hij zich in het hol van de leeuw begeeft
wanneer hij in het eetcafé van Molly Creighton op zoek moet naar een weggelopen tiener. Maar omdat hij
vastbesloten is het meisje te herenigen met haar familie - hij weet immers als geen ander hoe belangrijk dat is heeft hij geen keus: hij moet de confrontatie aan met zijn ex-vriendin Molly. Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
De kolonisten van Catan Dec 23 2021 Een groep uit hun dorp in het hoge noorden verdreven mensen bouwt op
het eiland Catan een nieuw bestaan op. In de negende eeuw spelend verhaal, gebaseerd op het populaire
bordspel De kolonisten van Catan.
Gewoon magisch Sep 27 2019 Gewoon magisch, de nieuwe sexy roman van Conny Regard In de nacht van haar
drieëntwintigste verjaardag ziet Vlinder in haar droom een man. Meteen weet ze: dit is de liefde van mijn leven.
Maar het is moeilijk zoeken naar iemand die je niet kent. Ze heeft geen naam van hem, weet niet waar hij
woont. Toch komt ze Quinn op het spoor. Ze ziet hierin een teken dat haar droom klopt en dat ze echt voor
elkaar bestemd zijn. Maar Quinn is verloofd met een ander! Het zal Vlinder alles wat ze in zich heeft kosten om
hem te overtuigen dat ze bij elkaar horen misschien zelfs een beetje magie. `Ik kon er echt bij wegzwijmelen. Ik
ben fan! Lezersreactie bij Ik huur een man! Conny Regard is op dreef! Onlangs publiceerde zij Ik ben nog niet
klaar met jou!, een heerlijk boek in het new adult-genre. Gewoon magisch heeft ook weer genoeg om van te
smullen: suspense, een vleugje erotiek, humor én magie.
De lente dat ik je won Mar 14 2021 Nu Julian en Gemma eindelijk hun gevoelens voor elkaar hebben
uitgesproken, is Gemma zielsgelukkig. Helaas is het nog niet zo gemakkelijk om stiekem met iemand uit haar
eigen klas af te spreken. Krijgen Gemma en Julian een happy end of zullen de problemen die hun relatie met
zich meebrengt ze weer uit elkaar drijven? Je leest het in het laatste boek van de Verliefd en Verloren-serie!
NB: Niet geschikt voor jongere lezers! keywords: liefde, romantiek, new adult, chicklit
IJskoud Jan 12 2021 In 1993 verdwijnt tijdens nieuwjaarsnacht de zestienjarige Johanna van Vliet op
mysterieuze wijze. De politie staat voor een raadsel, het lijkt alsof het meisje in het niets is opgelost. Niemand
heeft die bewuste nacht iets gezien en al snel lopen de weinige sporen die er zijn dood. Vijfentwintig jaar na
dato verdiept inspecteur Ben de Groot van het coldcaseteam zich opnieuw in de zaak, in een ultieme poging
hem alsnog op te lossen. Maar wanneer hij de familie hierover inlicht, lijken Johanna’s broer en bejaarde vader
onaangenaam verrast door deze ontwikkeling. Johanna’s moeder is bijna aan de verdwijning van haar dochter
ten onder gegaan, wat voor nut heeft het dan nu om alles weer op te rakelen? Alleen Johanna’s nichtje Olivia –
die enkele jaren na de verdwijning is geboren – toont interesse in het mysterie rond haar tante. Zij begint haar
eigen onderzoek en volgt een spoor dat uiteindelijk strekt tot in Denemarken en Groenland. Maar hoe meer ze
ontdekt, hoe meer haar eigen leven in gevaar komt.
Ik ben nog niet klaar met jou Apr 02 2020 What happens in Vegas, changes everything. Na een
bliksemhuwelijk met Alex vertrekt Jasmijn door allerlei misverstanden snel weer uit zijn leven. In Parijs ontdekt
ze dat ze zwanger is en krijgt een dochtertje. Na een ingrijpende gebeurtenis, laat ze haar baby bij Alex achter
en vertrekt naar Amerika. Daar breekt ze door als model en doet haar uiterste best haar verleden te vergeten.
Maar als ze Alex na jaren weer ziet, en hij haar om een echtscheiding vraagt, om met een ander te trouwen,
beseft Jasmijn dat ze hem en hun dochter terug wil en daar alles voor over heeft!
Mijn Kwelling Jun 28 2022 ‘Duister, aantrekkelijk en ongelofelijk knap: Peter en Sara’s verhaal zal je nog lang
bijblijven.’ - Julia Sykes, prijswinnend auteur Hij kwam me ‘s nachts halen, een wrede, aantrekkelijke
vreemdeling uit een van Ruslands gevaarlijkste gebieden. Hij martelde me, vernietigde me en verwoestte mijn
wereld tijdens zijn zucht naar wraak. Nu is hij terug, maar het zijn niet mijn geheimen die hij wil. De man uit
mijn nachtmerries wil mij.
Vista del Mar (6-in-1) Oct 28 2019 Vista del Mar: palmen, villa’s, exquise restaurants en knappe tycoons... op
zoek naar liefde! (1) ONMOGELIJKE BELOFTE - Twee maanden geleden heeft Chase Larson een onvergetelijke
nacht beleefd met Emma. En twee maanden heeft hij tevergeefs naar haar gezocht. Nu staat ze zomaar voor zijn
neus. Mooier dan ooit en... zwanger. Van hem. Hij aarzelt geen seconde en eist dat ze met hem trouwt, maar zo
makkelijk gaat dat niet. Hoewel de zinderende aantrekkingskracht tussen hen overduidelijk is, lijkt dit niet
genoeg, want een langlopende vete tussen hun wederzijdse families gooit roet in het eten... (2) GEKUST DOOR
EEN STER - Wanneer Ana Rodriguez hoort dat ze moet gaan samenwerken met de beroemde rockster Ward
Miller, is ze onaangenaam verrast. Oké, hij is knap en sexy, maar hij zal ook wel verwaand en lastig zijn, en
daar heeft ze helemaal geen zin in! Ward blijkt echter grappig, innemend en... onweerstaanbaar. Een gestolen
kus, een vluchtige aanraking – voor ze het weet hebben ze een zinderende affaire. Alleen vreest Ana dat ze nooit
in zijn leven zal passen... (3) ONVERMOED GELUK - Oké, dat zijn ex-minnares opruiende artikelen over hem
schrijft in de krant is al erg. Maar dat ze voor hem achter heeft gehouden dat ze samen een zoontje hebben?
Dat kan echt niet! Max Preston stelt Gillian voor de keus: of ze trouwt met hem, of hij zal alles doen om de
voogdij over zijn zoon te krijgen. Ze stemt in met een verstandshuwelijk, maar algauw komt hij erachter dat hij
meer voor haar voelt. Alleen... liefde? Dat is helemaal niets voor hem! (4) EVEN VERLOOFD - Margaret Cole zit
in de problemen. Ze moet haar broer zien te beschermen, en daar heeft ze de hulp bij nodig van haar razend
knappe baas, William Tanner. Op zijn beurt heeft William ook iets nodig: een verloofde, om zijn erfenis veilig te
stellen. Margaret is de perfecte kandidaat; ze is single, sexy én kan geen nee tegen hem zeggen. En dat
huwelijk? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, het is alleen buitenkant. Toch? (5) UNDERCOVER MILJONAIR Brandon is ervan overtuigd dat Hannah’s Hope, de stichting van zijn vijand, Rafe, één grote zwendel is. Om
Rafe te ontmaskeren meldt Brandon – in werkelijkheid een superrijke tycoon – zich als cliënt om te kunnen

infiltreren. De mooie Paige neemt hem onder haar vleugels, en tegen alle verwachtingen in vallen ze als een
blok voor elkaar. Brandon moet koste wat kost zijn ware identiteit verborgen houden. Totdat er iets gebeurt
wat dat wel heel moeilijk maakt... (6) BETER DAN WRAAK - Rafe Cameron is terug. En hoe! Hij is rijk,
succesvol en uit op wraak. Maar ja, hij had geen rekening gehouden met een onverwachte ontmoeting met
Sarah, zijn jeugdliefde. Ze is nog even mooi als vroeger – en even fel; zij is het helemaal niet eens met zijn
wraakplannen en is de enige die hem durft te trotseren. Haar kussen zijn nog steeds heerlijk, maar dat
verandert echt niets aan zijn voornemen. Tot hij een schokkende ontdekking doet... Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Aantrekking (De Krinar-kronieken: deel 2) Mar 26 2022 Mia is volledig aan Korum overgeleverd nu ze in
Lenkarda is, de grootste Krinar-nederzetting op aarde. Ze kan hier niet weg en ze heeft geen idee hoe ze zelfs
de meest basale Krinar-technologie kan gebruiken. Daarom kan ze niet anders dan vertrouwen op de K die haar
hier heeft gebracht - de geliefde die zij heeft verraden. Zal hij zijn belofte waarmaken om haar naar huis te
brengen, of is het haar lot om voorgoed zijn gevangene te zijn? Kan een mens een volwaardig lid worden van de
Krinar-samenleving? Houdt Korum van haar, of wil hij haar alleen maar bezitten? Lees snel verder om erachter
te komen...
Kinderen van de sekte Nov 09 2020 Vijftien jaar zijn verstreken sinds Sofia ontsnapte uit ViaTerra. De notoire
sekteleider Franz Oswald is sindsdien niet meer in het openbaar gezien, maar wanneer er een verwoestende
storm over de Zweedse westkust raast stapt hij uit de schaduw. Met zijn boodschap over wederopbouw en een
nieuwe wereld is hij populairder dan ooit. Maar achter die openbare façade botviert hij zijn wrede en
manipulatieve tirannie op met name de kinderen van de sekte. Ook Oswalds zonen Thor en Vic zijn
klaargestoomd om als trouwe soldaten van ViaTerra te dienen. Maar hoe ouder Thor wordt, hoe meer zijn
twijfel groeit. Wie is zijn vader eigenlijk? En hoe ver wil hij gaan om zijn macht te behouden? Sofia runt nu een
opvangcentrum voor jonge mensen die willen loskomen van sektes. Maar het pand is door de storm met de
grond gelijk gemaakt. Ze heeft zichzelf voorgenomen ver uit Oswalds buurt te blijven. Dat blijkt moeilijker dan
ze dacht...
De Millennium trilogie Feb 10 2021 De Millennium-trilogie van Stieg Larsson nu extra voordelig samen in één
e-book. Lees nu achtereen Mannen die vrouwen haten, De vrouw die met vuur speelde en de razend spannende
ontknoping in Gerechtigheid. Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij: een charmante
man, kritische journalist, en uitgever van het beroemde en beruchte tijdschrift Millennium. Zij: een jonge,
gecompliceerde, zeer intelligente vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en tattoos én computerhacker van
wereldklasse. Mannen die vrouwen haten Mikael wordt benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig
jaar geleden is de zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. De
zaak is echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger graag dat Mikael zich hier nog
eens op stort. Met hulp van Lisbeth Salander stuit Mikael op een spoor dat rechtstreeks naar een zeer duister
en bloedig familiegeheim voert De vrouw die met vuur speelde Drie moorden, één avond. De slachtoffers zijn
twee journalisten die aan een publicatie over mensensmokkel werkten, en de voogd van Lisbeth Salander. Op
het moordwapen worden de vingerafdrukken aangetroffen van Lisbeth. Het hele politieapparaat komt in
beweging, maar Lisbeth is onvindbaar. Blomkvist, overtuigd van Lisbeths onschuld, gaat langzamerhand een
verband zien tussen de drievoudige moord en het artikel in wording over vrouwenhandel. Dan wordt een
vriendin van Lisbeth ontvoerd door een motorbende. Salander laat het aankomen op een bloedige confrontatie
met de onzichtbare bendeleider, Zala, een bekende uit haar verleden Gerechtigheid Lisbeth Salander heeft een
levensbedreigende aanslag overleefd en wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, evenals de
man die verantwoordelijk is voor haar duistere verleden: Alexander Zalachenko. Salander wordt gezocht voor
moord en door de media is ze neergezet als een psychopaat, moordenaar en satanist. Alleen Blomkvist is nog
steeds overtuigd van haar onschuld. Hij ontdekt de relatie tussen de vrouwenhandel, het verleden van Salander
en de Zweedse veiligheidsdienst en wil daarover publiceren. Maar wil Salander wel meewerken? Ze vertrouwt
niemand. Uiteindelijk moet ze voor de rechtbank verschijnen. Zal het recht zegevieren? Razendspannende
ontknoping in dit laatste deel van de Millennium-trilogie. `Hij krijgt vijf sterren: vier voor zijn waardevolle
nalatenschap, de Millennium-trilogie, en een om aan de hemel te schitteren. de Volkskrant `Alleen de
rechtszaak aan het slot van Gerechtigheid is de vijf sterren al dubbel en dwars waard. Prachtig hoe alles bij
elkaar komt. VNs Detective & Thrillergids
Ik huur een man! Sep 07 2020 Jonge vrouw huurt een man in die moet doen alsof hij haar vriend is. Ruim een
halfjaar heeft Jacky niets van Allan gehoord als ze een uitnodiging voor zijn bruiloft krijgt. In een sarcastisch
briefje daagt hij haar uit met haar nieuwe vriend te komen. Maar waar haal je binnen een paar weken een
leuke, normale vriend vandaan? Dan besluit Jacky een man te huren. Het is toch maar voor een avondje. Maar
wat niet de bedoeling was, gebeurt toch: Jacky wordt verliefd op haar nieuwe 'vriend'.
De winter dat ik je zag Mar 02 2020 Het is zover: Gemma gaat samen met Julian naar een rockconcert terwijl
ze weet dat dit risico’s met zich meebrengt. De spanning tussen hen loopt zo hoog op dat ze erna besluit
afstand van hem te nemen. Maar hoewel ze misschien tegen de buitenwereld kan liegen, kan ze dat niet tegen
haar eigen hart... keywords: romantiek, chicklit, new adult, liefde
De Karedes Dynastie (8-in-1) Sep 19 2021 en koninklijke familie, verscheurd door trots en honger naar macht.
Zal iets hen ooit nog tot elkaar kunnen brengen? (0) VERLIEFD OP DE PRINS - Miljonair Nick Karrier geniet
van zijn zorgeloze en luxeleven in Manhattan. Maar hij heeft een geheim: in werkelijkheid is hij prins Nicolas,
erfgenaam van de troon van het eiland Karas. Nicolas heeft echter geleerd dat te veel van het goede ook niet
alles is en hij is er klaar voor om zijn vader, die al op leeftijd is, op te volgen en zijn thuisland te regeren. Er
wordt dan wel van hem geëist dat hij trouwt. En wel met een vrouw van goede komaf, die voor hem wordt
geselecteerd door de ministerraad om hem als de perfecte koningin bij te staan. Voordat hij een liefdeloos
huwelijk zonder gepassioneerde nachten aangaat, besluit 'Nick' om een aantrekkelijke vrouw te verleiden en
met haar de laatste dagen van zijn vrije leventje door te brengen. En Chloe Sutton, een aankomend model met

een uitgesproken minachting voor playboys zoals Nick, biedt net genoeg uitdaging om deze verleiding extra
aantrekkelijk te maken... (1) KETEN DER LIEFDE - Prins Alexandros kan het niet verkroppen: hij is gevallen
voor een bedriegster! Maria heeft hem verleid om een opdracht in de wacht te slepen. Maria, op haar beurt,
snapt niet dat ze nog steeds verlangt naar die arrogante botterik die haar valselijk beschuldigt. De prins wil
haar terug in zijn bed, maar dan op zíjn voorwaarden. En daar peinst ze niet over. Toch? (2) GEWONNEN DOOR
DE SJEIK - Het leven van Eleni verandert op slag als sjeik Kaliq Al'Farisi op een avond met pokeren haar vaders
kostbare renpaard wint en eist dat zij bij de prijs wordt inbegrepen. Hoewel ze lichtelijk beledigd is, vindt ze
het ook spannend om met de sjeik mee te reizen. Maar dan ontdekt ze dat Kaliq iets heel anders in gedachten
had dan zij toen hij haar meenam. Zij dacht dat ze voor het paard moest zorgen, maar hij wil dat ze hém
behaagt! (3) GEDWONGEN GELUK - Holly is verbijsterd. Prins Andreas heeft haar onder dwang naar zijn paleis
laten komen en eist nu dat ze met hem trouwt – in het landsbelang nog wel! Denkt hij echt dat hij zomaar een
bruid thuis kan laten bezorgen? Maar bij het zien van de vurige blik in zijn ogen beseft ze dat hij álles zal doen
om zijn land te redden... en haar te veroveren. (4) ONSTUITBARE HARTSTOCHT - Wie is deze man? Prinses
Kalila had verwacht haar toekomstige echtgenoot te ontmoeten, maar de koning heeft zijn broer Aarif gestuurd
om haar op te halen. Sjeik Aarif is erg afstandelijk – alsof hij slechts een bevel uitvoert. Als ze in zijn donkere
ogen kijkt, ziet ze echter een gloeiende hartstocht, die ook bij haar een verboden, maar o zo opwindend
verlangen doet oplaaien... (5) PRINSES VAN DE GRIEK - Prinses Kitty Karedes is zwanger van Nikos Angelaki,
een man die ze nauwelijks kent! Dit schandaal kan het koningshuis ten val brengen, dus zal ze het kind alleen
en in het geheim moeten opvoeden. De trotse Griek eist echter dat ze met hem trouwt, en het kan hem niets
schelen dat er geen liefde in het spel is. De huwelijksnacht zal immers vurig genoeg zijn... (6) KUS IN HET
PALEIS - Zes jaar geleden eindigde Cassies relatie met kroonprins Sebastian Karedes. Nu staat ze weer voor
hem, en meteen merkt ze dat haar gevoelens voor hem nog even heftig zijn als voorheen. Maar ze mag niet
toegeven aan haar smachtende hart. Ze weet dat er voor hen samen geen toekomst is, en bovendien moet ze
voorkomen dat de prins haar grote geheim ontdekt... (7) ONWEERSTAANBARE OMHELZING - Liss Karedes
staat bekend als een losbandige feestprinses. Om een eind te maken aan het geroddel sturen haar broers haar
naar Australië. Daar zal ze moeten werken voor de kost, in dienst van zakenman James Black. Zodra ze hem
ontmoet, voelt Liss de vonk tussen hen overslaan. Maar hij zal vast ook denken dat ze een oppervlakkige flirt is,
en niet zien hoezeer ze smacht naar echte liefde... (8) VURIGE WOESTIJNNACHTEN - Effie weet niet wat haar
overkomt als sjeik Za
De Anome Jan 24 2022 De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een allegaartje van
Aardse minder-heden die besloten hun heil tussen de sterren te zoeken. De afstammelingen daarvan bevolken
nu de tweeënzestig kantons van het subcontinent Shant. In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome,
de Man zonder Gezicht, gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving: iedere volwassen inwoner van
Shant draagt een explosieve halsband met unieke kleurcodering. Wie zich misdraagt, raakt letterlijk het hoofd
kwijt! In kanton Bastern groeit de jonge Mur op in de schaduw van de tempel van de Chilieten, een misogyne
religieuze orde die er de plak voert. Volgens de plaatselijke gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als
Zuivere Knaap alvorens zelf Chiliet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien komen er
vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende geruchten over moordende hordes rode
barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af waarom de Anome er niets aan lijkt te gaan doen... De
Anome is het eerste boek in de Durdane trilogie, en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van
Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door de vertaler herzien en
aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina's uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance
Integral Edition.
Geclaimd (Gevangen: Boek 3) May 28 2022 Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet. Dagelijks ben
ik bezig met de risico’s van mijn vak, maar het enige dat me echt op de been houdt, is Yulia vinden. En als ik
haar eenmaal heb, zal ze nooit meer ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om haar bij me te houden.
De kooi van een engel (Molotov obsessie: boek 2) Nov 02 2022 Terug in het hol van de duivel ben ik aan een
man overgeleverd die me fascineert en angst aanjaagt, een tedere moordenaar wiens obsessie voor mij met de
dag groeit. Nikolai Molotov is zowel mijn ontvoerder als mijn beschermer, zijn huis zowel mijn veilige haven als
mijn vergulde kooi. Als ik zijn dodelijk verleidelijke aanraking maar had kunnen weerstaan... of als ik maar
tegen zijn groeiende greep op mijn hart en geest had kunnen vechten. Want hoe ver ik ook in het raadsel van
zijn verleden duik, ik weet nog steeds het antwoord niet op de meest cruciale vraag: Hoe gevaarlijk is zijn liefde
voor mij? Opmerking: dit is de conclusie van het verhaal van Nikolai en Chloe.
Werken met cultuurverschilen Jan 30 2020 Volgens Geert Hofstede, de auteur van Allemaal andersdenkenden,
kunnen alle interculturele misverstanden teruggebracht worden tot vijf essentiële thema's: de omgang met
ongelijkheid, de mate van sociale integratie; sociale rollenverschillen tussen man en vrouw; tolerantie van het
onbekende; en bereidheid tot opoffering op korte termijn terwille van een beloning op de lange. In dit boek
werken Gert Jan Hofstede en Paul Pedersen deze opvatting uit in de 'synthetische culturen': tien archetypen,
afgeleid van de vijf door Geert Hofstede ontwikkelde dimensies. Met deze archetypen kunt u cultuurverschillen
in uw bedrijf of organisatie op het spoor komen en ter discussie stellen. Werken met cultuurverschillen biedt
tal van oefeningen, cases en voorbeelddialogen die u inzicht verschaffen in de vijf dimensies en hoe die de
samenwerking in een organisatie kunnen compliceren. Met name als uw bedrijf zakendoet met internationale
partners, kunt u veel leren van de thema's die in dit boek aan de orde komen. Het is zeer geschikt voor
managers op alle niveaus, coaches en studenten. Dit boek bouwt voort op het gedachtegoed van Hofstedes
Allemaal andersdenken, maar kan los daarvan gelezen en gebruikt worden. Geert Hofstede is medeoprichter
van het Onderzoeksinstituut voor Interculturele Samenwerking aan de universiteit van Tilburg. Gert Jan, zijn
zoon, is senior researcher informatietechnologie aan de universiteit van Wageningen. Paul Pedersen is
professor emeritus aan de universiteit van Syracuse, New York.

De bloementuin van Harper House Apr 14 2021 Drie vrouwen ontmoeten elkaar op een keerpunt in hun leven.
Ieder van hen zoekt naar een manier om verder te groeien. Bij elkaar vinden ze de moed om risico's te nemen
en de toekomst te omarmen. (1) DE BLAUWE DAHLIA Stella Rothchild heeft alles graag onder controle en laat
liever niets aan het toeval over. Maar wanneer ze haar hart openstelt voor een nieuwe liefde, komt ze tot de
ontdekking dat ze geen gevaar uit de weg zal gaan om te beschermen wat van haar is. Twee jaar na de dood van
haar man, verhuist ze met haar twee zoontjes naar het eeuwenoude landgoed Harper House, waar ze de baan
van haar dromen heeft gevonden als manager van het tuincentrum dat eigenares Roz Harper er heeft opgezet.
Ze vindt er ook de man van haar dromen - alleen lijkt iets of iemand erop gebrand een eind aan hun
ontluikende romance te maken. (2) DE ZWARTE ROOS Het leven heeft Rosalind Harper sterk gemaakt, sterk
genoeg om elke storm het hoofd te bieden. Vroeg achtergebleven als weduwe met drie zoons, sloot ze een
tweede huwelijk, dat op een ramp uitliep. Maar ze kwam het te boven en begon een tuincentrum, dat inmiddels
een bloeiend bedrijf is. En meer: een symbool van hoop en onafhankelijkheid. Nu wordt haar toekomst
bedreigd, en ze weet dat ze deze strijd niet alleen kan voeren. Omdat de sleutel in het verleden ligt, schakelt ze
genealoog Mitchell Carnegie in. Het is een stap die onverwachte gevolgen heeft, want ze wordt verliefd op hem.
En terwijl de liefde tussen hen ontkiemt, groeit ook het gevaar. (3) DE RODE LELIE Toen Hayley Phillips twee
jaar geleden naar Memphis kwam, was ze op zoek naar een manier om opnieuw te beginnen. Naar een nieuwe
start voor zichzelf en voor het kind dat ze verwachtte. Wat ze vond, was een leuke baan en een warm thuis in
Harper House - en fantastische nieuwe vrienden. Eén van hen is de zoon des huizes: de onpeilbare Harper. Haar
kleine meid is niet bij hem weg te slaan, en Hayley begrijpt steeds beter hoe dat komt. Maar tegelijk met haar
ontluikende liefde voor Harper, groeit er een enorme haat in haar. Een haat waarover ze geen controle lijkt te
hebben. Het is alsof ze bezeten raakt. Zijn haar gevoelens nog wel van haarzelf? Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Harteloos Aug 19 2021 ‘Harteloos’ van Steven James is een bloedstollende thriller in de serie over FBI-agent
Patrick Bowers, die dit keer in een web van leugens verstrikt raakt. FBI-agent Patrick Bowers onderzoekt de
zelfmoord van de zoon van een senator. Als hij het geheim achter de zelfmoord probeert te ontrafelen en de
eeuwenoude code probeert te achterhalen die licht op de zaak zou kunnen werpen, komt hij op een donker pad
met vetes en dodelijke geheimen terecht. De mensen van wie hij houdt komen in gevaar. Eerdere thrillers van
Steven James over Patrick Bowers zijn o.a. ‘Misleiding’ en ‘Bloedrood’. Alle Patrick Bowers boeken zijn los te
lezen. ‘Steven James geeft ook in zijn nieuwste thriller veel vaart, zet handig cliffhangers in en biedt volop
actie.’ – Visie over ‘Bloedrood’
De ziekte van Lodesteijn Nov 21 2021 De ziekte van Lodesteijn is een onovertroffen stukje humor, waarin het
onderwijs genadeloos wordt gefileerd. Verwarde romanticus Lodesteijn trekt alles in twijfel dat onze
samenleving efficiënt en modern zou maken. Lévi Weemoedt is de nieuwe Piet Paaltjens, met het cynisme van
de jaren ’80. Deze veelgelezen en tijdloze klassieker verschijnt opnieuw om een volgende generatie de schellen
van de ogen te doen vallen.
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Jul 30 2022 Mijn nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van
volgzaam maar opstandig, kwetsbaar en toch sterk. Ik moet achter haar geheimen zien te komen, maar dat zou
alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te gronde kunnen richten.
De rekruut Oct 21 2021 Voormalig geheim agent Evan Smoak helpt als de ‘Nowhere Man’ iedereen die zich tot
niemand anders meer kan wenden. Maar nu is degene die zijn hulp inroept een oude bekende: Jack Johns, de
man die hem als kind uit een weeshuis wegplukte en opvoedde alsof hij zijn eigen zoon was. De man die Evan
opleidde in het Orphan-project, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma van geheim agenten. In het
diepste geheim is een team van huurmoordenaars bezig iedereen die bij het Orphan-project betrokken was uit
de weg te ruimen. Ze zitten Jack op de hielen en Evan krijgt van zijn vroegere leermeester nog één allerlaatste
opdracht: zoek en bescherm mijn laatste rekruut voor het Orphan-project. Hierdoor komt Evan recht tegenover
een oud-collega van hem te staan, Charles Van Sciver, die vastberaden is alle Orphans te doden. Boven aan die
lijst staat... Orphan X. ‘Intelligent, beklemmend en huiveringwekkend realistisch tot in de kleinste bloederige
details. Kom maar op met dat vervolg!’ – De Telegraaf ‘Een spectaculaire actiethriller rond een veelbelovende,
aimabele held.’ – De Gooi- en Eemlander
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