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CHANEL RICE
Een wilde papaver
Overamstel Uitgevers
Een ijzersterk

complotverhaal boordevol
actuele politieke thema’s .
‘Het Beiroet Protocol’ van
Joel C. Rosenberg is het
bloedstollende vierde deel

in de Marcus Ryker-serie.
De minister van
Buitenlandse Zaken is
onderweg voor de
ondertekening van een
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vredesverdrag tussen
Israël en de Saoedi’s.
Maar als speciaal agent
Ryker en zijn team tijdens
de voorbereidingsreis
worden gekidnapt, begint
er een ware nachtmerrie.
Amerikaanse en
Israëlische troepen
verzamelen zich om de
gijzelaars te vinden en
terug te halen, maar
Ryker weet dat het een
race tegen de klok is...
Moet hij wachten tot hij
gered wordt of proberen
te ontsnappen – en hoe?
Dochter van de
mangroven Bezige Bij
b.v., Uitgeverij De
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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.
Wanneer het water breekt

E. L. Todd
Een rijke jongeman uit
Londen vraagt de hand
van de arme en
emotioneel gebroken
Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is
het misschien te mooi om
waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind
en wordt onder hoede
genomen door haar oom
en tante. Zij laten haar
keer op keer weten dat
wat ze ook in haar leven
zal bereiken, aan hun
hartelijk te danken is.
Wanneer de verloving met
haar nieuwe vlam zich
nadert, pleegt hij
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plotseling zelfmoord. Wat
heeft haar neef Jago
hiermee te maken? En
welke mysterieuze
familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis,
het eiland met het
familiekasteel voor de
kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt
zich af in het begin van de
twintigste eeuw. Victoria
Holt was een van de
pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis
onder de aandacht te
brengen in haar boeken

door het te combineren
met haar rijke fantasie en
romantiek. Hibbert
beschikte over een breed
talent en schreef boeken
in verschillende genres
onder diverse
pseudoniemen, variërend
van oude ﬁctieve
familieverhalen tot
thrillers. Als Victoria Holt
schreef Hibbert
voornamelijk gotische
romans die gaan over
romantiek met een tintje
mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200
boeken geschreven die in
20 talen zijn verschenen
en wereldwijd meer dan
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100 miljoen keer verkocht
zijn.
De Gave Van Strijd (Boek
#17 In De Tovenaarsring)
Nieuw Amsterdam
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
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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
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een huis zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze
geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar,
en nu is alles anders...
Bij elke wending Luitingh
Sijthoﬀ
Cayson en Skye genieten
van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze
slapen elke nacht samen
in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van
de dag met elkaar door.
Maar hun fysieke relatie
neemt maar geen hoge
vlucht. Skye realiseert
zich dat ze bang is om
echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze

nooit weer gewoon
vrienden kunnen worden
als hun relatie niets zou
worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt
zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade
geniet meer dan goed
voor hem is van zijn leven
als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit
te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn
vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing
neemt en daardoor
zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij
alles zomaar vallen om
haar te helpen. Zijn hulp
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wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en
Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat
ze gewoon zou
verdwijnen. Maar wanneer
het op een avond van te
veel bier en whisky tussen
hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht
van dronken seks tegen
de muur van zijn
appartementsgebouw
bevredigt hen allebei
meer dan ooit. Maar wat
zal dit voor hun
onderlinge relatie
betekenen?
Als van jou houden

verkeerd HarperCollins
De bekende Virgin Riverboeken nu verﬁlmd voor
Netﬂix (1) EEN NIEUWE
HORIZON Vanessa heeft
een zware tijd achter de
rug: binnen een paar
maanden heeft ze haar
echtgenoot verloren en is
ze bevallen van hun zoon.
Nu haar leven in rustiger
vaarwater is gekomen,
begint ze te beseﬀen dat
de man die er steeds voor
haar was in die moeilijke
periode, inmiddels meer
voor haar is geworden
dan zomaar een vriend.
Helaas lijkt hij niet
hetzelfde voor haar te
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voelen... Voor Paul
Haggerty is het niet meer
dan logisch dat hij de
vrouw van zijn beste
vriend heeft bijgestaan in
haar verdriet. Gemakkelijk
was dat niet, gezien het
feit dat hij al jaren
heimelijk veliefd op haar
is. Nu heeft hij het gevoel
dat er iets is opgebloeid
tussen hen. Hij worstelt
echter met het idee dat
hij zijn overleden vriend
verraadt. Net wanneer hij
voor zijn gevoelens durft
uit te komen, gooit een
andere vrouw roet in het
eten. Krijgen Paul en
Vanessa een tweede kans
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en vinden ze de liefde
waarnaar ze zo
verlangen? Als het aan
hun vrienden in Virgin
River ligt, moet het
lukken! (2) MET DE
STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens:
de man van haar dromen
vinden. Die man moet
beschaafd, gladgeschoren
en netjes zijn, en hij moet
als een blok voor haar
vallen. Maar omdat
droommannen nu
eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze
vindt dat ze na vijf jaar
voor haar zieke moeder
zorgen wel wat aﬂeiding
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heeft verdiend, besluit ze
eerst een tijdje vakantie
te vieren. En waar kan ze
dat beter doen dan in
Virgin River, op de
boerderij van haar oom
Walt? Luke Riordan heeft
twintig jaar als
helikopterpiloot in het
leger gediend. Nadat hij
voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij
het genoeg geweest.
Jaren geleden heeft hij
een paar blokhutten aan
de oever van de Virgin
gekocht. Die gaat hij
opknappen en verkopen.
Wat hij daarna gaat doen,
ziet hij dan wel weer. Hij

is in ieder geval niet van
plan zich aan iets of
iemand te binden. In Jacks
café komen Luke en
Shelby elkaar tegen, en
het is meteen duidelijk
dat ze de laatste mensen
op aarde zijn die een
relatie zouden moeten
krijgen. Maar in Virgin
River lopen de dingen
nooit zoals verwacht... (3)
NA DE STORM In een
poging om zijn verleden
achter zich te laten,
besloot Rick Sudder zich
aan te sluiten bij het
Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet
lang daarna volgde,
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aanvaardde hij als een
risico van het vak. Nu is
hij terug in Virgin River,
en hij is niet meer de man
die hij ooit was. Zijn
verwondingen zijn niet
alleen lichamelijk: hij
heeft last van
woedeaanvallen, zijn
grote liefde Liz durft hij
amper nog in de ogen te
kijken en hij heeft de hoop
op een normaal en
gelukkig leven
opgegeven. Liz en Jack,
Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet
bij te laten zitten. Hoewel
Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan

overtuigd dat er een
manier moet zijn om hem
duidelijk te maken dat zijn
leven weliswaar voorgoed
veranderd is, maar dat
dat niet betekent dat hij
nooit meer zal kunnen
genieten. Ze krijgen hulp
uit onverwachte hoek als
Dan Brady, het zwarte
schaap van het stadje,
zich ermee gaat
bemoeien. Kunnen ze
samen Rick helpen zich
met zijn lot te verzoenen?
EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU - GRATIS
EXTRA VERHAAL Onder de
kerstboom op het plein in
Virgin River vindt Annie
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een doos met puppy's. De
diertjes zijn nog zo klein
dat ze intensieve zorg
nodig hebben. Als de
dierenarts komt, ontmoet
Annie voor het eerst in
jaren Nate weer – de
aantrekkelijke vriend van
haar broers die haar
vroeger niet zag staan. Nu
ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn
ogen niet van haar af te
kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
Zomer in New York
Overamstel Uitgevers
Een verslavende
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Scandithriller van Rolf en
Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de
thrillers over Rönning &
Stilton. Topkwaliteit uit
Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober
verrast de 25-jarige
Emmie haar ouders in hun
huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten
wat er echt gebeurde met
haar broertje Robin, die
verdween toen ze nog
klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn
lichaam werd nooit
gevonden. Ze mist hem
nog steeds verschrikkelijk.
Om verder te kunnen met
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haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar
haar ouders willen haar
vragen niet
beantwoorden. Haar
moeder reageert kil, haar
ouders maken ruzie en
het eens zo prachtige huis
is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman
is een bejaarde
kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont.
Tijdens een bezoek aan
zijn studio ziet Emmie een
aquarel van twee
spelende kinderen. Tot
haar ontsteltenis ziet ze
dat het een portret is van
Robin en haarzelf, uit de

zomer dat haar broertje
verdween...
American Motorcyclist
Blake Pierce
Rinkelende telefoons, felle
lampen, rumoerige
collega’s én haar hond
mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse
kantoorleven een ware
beproeving. In
Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze,
ondanks alle chaos, een
veilige en overzichtelijke
wereld voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan
houden – niet alleen op
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kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de
liefde. Liefde voor
haarzelf, voor haar hond
Romy, voor de mensen
om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene
man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar
Zondagskind ging over
opgroeien met autisme,
gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je
bent.
De kracht van hormonen
A.W. Bruna Uitgevers
‘Hard en waanzinnig
sexy.’ Stephen King New
York, 2035. Een meisje

van acht wordt zwaar
getraumatiseerd
gevonden in een steegje.
Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas.
Vijfentwintig jaar later is
Eve een zeer
getalenteerde detective
van de New Yorkse politie,
maar haar verleden blijft
haar achtervolgen. Walter
wordt op zijn verjaardag
verrast met een
surpriseparty, maar de
echte verrassing moet
nog komen: een vrouw
met groene ogen en rood
haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na
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één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het
feestje wist wie ze was,
maar Eve Dallas herinnert
zich deze Julianna maar al
te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De
pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest
als een trein.’ VN
Detective en Thrillergids
‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt
en meegesleept wil
worden in een spannend
maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een
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aanrader.’ Hebban.nl
‘Heeft alle ingrediënten
die garant staan voor
uren leesplezier.’
Thrillzone.nl ‘Robb neemt
je mee door de straten
van New York en weet je
met het kat-en-muisspel
tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien
tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Zomerloof A.W. Bruna
Uitgevers
Na de prijswinnende
podcast nu: Man, man,
man - het boek. Over alles
waar mannen zich mee
bezighouden. In Man man
man, het boek vertellen
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Domien Verschuuren, Bas
Louissen en Chris
Bergström – bekend van
de podcast Man man man
– je alles wat je altijd al
wilde weten over mannen
maar nooit durfde vragen.
Net zoals de podcast
bevat dit boek
openhartige gesprekken
over mannelijkheid. Het
biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe De
Moderne Man zichzelf
tegenwoordig ziet, en hoe
‘mannelijk’ hij denkt over
een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast
bevat het boek enkele
langere persoonlijke

verhalen, waarin de
auteurs ‘geen gêne
hebben om over emoties
te praten of te tonen wie
ze echt zijn’. Man man
man is met maandelijks
meer dan een half miljoen
streams een van de
meest beluisterde
podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die
voortkwamen uit de
podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen.
Man man man, het boek is
de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een
fenomeen, het is niet
anders te omschrijven!’
Eva Jinek ‘Hun onderlinge
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gesprekken, steeds over
een ander thema, zitten
vol bijzondere momenten.
De sleutel naar het succes
is hun openhartigheid.’
**** de Volkskrant
Virgin River 2e trilogie
HarperCollins
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
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proberen om het raadsel
op tijd op te lossen. De
race tegen de klok is
begonnen.
Strafkind. Gevangen bij de
nonnen Penelope Sky
American Motorcyclist
magazine, the oﬃcial
journal of the American
Motorcyclist Associaton,
tells the stories of the
people who make
motorcycling the sport
that it is. It's available
monthly to AMA members.
Become a part of the
largest, most diverse and
most enthusiastic group
of riders in the country by
visiting our website or
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calling 800-AMA-JOIN.
Weerzien in Wildstone
Luitingh Sijthoﬀ
1830: koning Willem I
wordt overrompeld door
een revolutie in het
zuiden van het Verenigd
Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt
tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder
leiding van de Brusselse
republikein Louis De
Potter, winnen. De
Nederlandse kroonprins
Willem wil koning van
België worden, maar de
republikeinen verhinderen
dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een
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ongenadige strijd, waarbij
de republikeinen ten
slotte geliquideerd
worden door de
monarchisten. Het nieuwe
koninkrijk ontstaat. Maar
in Den Haag geeft koning
Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een
masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op
de Beeck reconstrueert
minutieus en meeslepend
het ontstaan van België.
Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have
voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis
en politiek.

De dochter van de
President De Fontein
Romans & Spanning
Ze is een expert in
bruiloften... Die van
anderen! Als
weddingplanner heeft
Callie alles al talloze
keren langs zien komen:
van de ring tot de jurk,
van de stralende blikken
tot... de tranen van
verdriet. En het is precies
dat laatste wat haar ervan
weerhoudt om zelf op
zoek te gaan naar een
man. Eén keer voor het
altaar in de steek gelaten
worden is meer dan
genoeg! Maar wanneer ze
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terugkeert naar Lucky
Harbor en haar
jeugdliefde, Tanner, tegen
het lijf loopt - sexyer dan
ooit - weet ze ineens niet
meer zo goed waarom ze
de liefde heeft
afgezworen...
Diepzeeduiker Tanner is
een geboren
adrenalinejunk, en nu
heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor
zijn puberende zoon. Daar
heeft hij zijn handen aan
vol: Troy is brutaal en
heeft problemen op
school. Dan komt de
mooie Callie als een
droom terug in Tanners

leven. Iets aan haar zorgt
ervoor dat hij steeds meer
vertrouwen krijgt in zijn
nieuwe vaderrol - én dat
hij ondertussen haar hart
wil veroveren!
Man man man, het boek
Querido Kinderboek
Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich
afspeelt in de Caraïben in
de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een
onbezonnen beslissing, en
de gevolgen reiken verder
dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre
groeit op omringd door de
liefde van haar moeder
Nora en haar stiefvader.
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Ondanks het schandaal
rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht
van de planterszonen van
het eiland niet te klagen.
Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de
jonge arts Victor Dufresne
ontmoet. Deirdre en
Victor trouwen en
verhuizen naar Haïti, en
het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de
jonge, onbezonnen
Deirdre zich verleiden tot
het maken van een grote
fout, en opeens is ze
nergens meer zeker van –
zelfs niet van haar leven...
‘Dochter van de
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mangroven’ is het tweede
boek in de Cascarilla
Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah
Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de
series De vrouwen van
Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de
wolken’, ‘De roep van het
land’) en De sterren van
Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De
schaduw van de kauriboom’, ‘De dag van de
zonnewende’).
Het Koningshuis van de
Scotch Houtekiet
Familiegeheimen - het
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slot van een trilogie,
samen met Judas en
Dagboek van een getuige
- is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald
wordt door anderen. Een
leven waarin Astrid
Holleeder het heft in
eigen hand neemt, en
kiest voor de liefde en
niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt
Astrid Holleeder
openhartig en
meeslepend over het
leven dat zij en de andere
leden van de familie moeder Stien, dochter
Miljuschka, zus Sonja en
haar kinderen Richie en

Francis - leiden, voor en
tijdens het proces tegen
Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na
te denken over een leven
daarna. Hoe neem je
afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met
gevoelens van schuld,
angst en verraad; hoe
verhoud je je in een
nieuwe gezinsformatie tot
elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk
je naar de toekomst? In
gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid
Holleeder volledige
openheid over haar
diepste zielenroerselen,
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en zijn we getuige van de
hernieuwde band met
haar dochter Miljuschka,
over wie ze nog niet
eerder schreef. 'Wat ga je
nu doen?'rbr 'Even naar
Mil. Ik moet haar een
vraag stellen, die ik haar
nog niet heb durven
stellen. En dan kan ik
verder met mijn leven.'
Slecht Boekerij
De bijzondere zoektocht
van Merlijn Kamerling
naar zijn vader, nu in
midprice Het leven en de
dood van Antonie
Kamerling staan bij
miljoenen mensen in het
geheugen gegrift. Maar

zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van
zijn vader. Sinds zijn dood
heeft Merlijn nooit een
aﬂevering van GTST
bekeken, geen ﬁlms van
zijn vader opgezet of
interviews gelezen. Hij
wilde het niet en hij kon
het misschien ook wel
niet. Inmiddels is Merlijn
begin twintig en voor hem
voelt het soms alsof ook
zijn eigen leven op een
bepaalde manier stil is
blijven staan en hij denkt
dat dat iets met zijn vader
te maken kan hebben.
Voor het eerst gaat
Merlijn daarom echt op

15

15

zoek naar wie Antonie
was. Merlijn bezoekt
familieleden en vrienden
die hij hiervoor altijd uit
de weg ging. Hij praat met
ze over Antonie, wat hij
wilde, waarin ze op elkaar
lijken. Wat weten zij van
Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze
Merlijn helpen aan meer
mooie herinneringen aan
zijn vader? En wat
vertelde hij in interviews?
Hoe klinkt zijn stem?
Kortom, in Nu ik je zie
gaat Merlijn op zoek naar
antwoorden in alles wat
zijn vader heeft
nagelaten. In de pers
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‘Tien jaar na zijn vaders
dood durfde Merlijn op
zoek te gaan: naar wie
zijn vader eigenlijk was en
uiteindelijk naar zichzelf,
wat ontzettend moeilijk en
ontzettend moedig is.
Want als je zo’n zware
stap durft te nemen kun
je door met het leven.’ Isa
Hoes ‘Als hij aan het slot
het graf van zijn vader op
Zorgvlied bezoekt, komt
hij tot een prachtige
verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’
NRC Handelsblad
‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
De gevaarlijke erfenis
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HarperCollins
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 sealtraining en alle connecties
die hij als president heeft
opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar
de vraag of hij op zijn
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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
Het verlies van België
A.W. Bruna Uitgevers
Eve Moore is toe aan iets
nieuws: ze heeft een
vaste maar saaie relatie
en een baan die haar
geen voldoening meer
geeft. Daarnaast sidderen
zij en haar zussen nog na
van de recente
ontdekking dat hun

moeder, de beroemde
ﬁlmster Jillian Croft, nooit
zelf kinderen heeft
kunnen krijgen.Dan
verschijnt er een nieuwe
uitdaging voor architect
Eve: ze mag op
Washington Island aan de
slag met een grote klus,
een welkome afwisseling
van haar ingedutte
bestaan. Ze hoopt zichzelf
in haar werk te kunnen
verliezen, maar ontdekt al
snel onverwachte en
gecompliceerde
geheimen, waarvan
sommige grotere
gevolgen hebben dan ze
ooit had kunnen voorzien.
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De waarheid kan haar
familie breken of haar
hart openen...
Droomuitzicht Dutch
Venture Publishing
Dus jij wilt een held zijn?
Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen
bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om
zijn game-imperium op te
bouwen. Hij heeft alles in
de hand, en met de liefde
die hij voelt voor geek girl
Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses
bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat
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puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich
zonder verklaring van
hem afkeert. Hij weet
zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of
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bang is erom te vragen.
En hoe meer hij probeert
de controle terug te
krijgen, hoe harder ze
hem wegduwt. Dit
probleem kan hij niet
oplossen door een paar

regels
programmeringscode te
schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf
moeten blootgeven... of
haar voor altijd verliezen.
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