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CIERRA MCLEAN
Russische poppetjes Harlequin
‘Je nagels krijgen heel wat te verduren terwijl je hoofdstuk na
hoofdstuk verslindt.’ Hebban.nl Helen Grace heeft al genoeg
persoonlijke tragedies meegemaakt, maar als het lijk van een
bekende in een nachtclub wordt gevonden, komt het
moordonderzoek opeens wel heel dicht bij haar eigen leven.
Helen zwijgt in alle talen over haar connectie met het slachtoﬀer
en werkt als een bezetene om de dader te vinden. Als er een
tweede slachtoﬀer valt, wringt Helen zich in zo veel bochten dat
alles op scherp komt te staan en ze een onmogelijke keuze moet
maken. Vertelt ze over haar privéleven of besluit ze te liegen om
de aandacht van zichzelf af te houden? ‘Arlidge voert de lezer
met vaardige hand en gevoel voor psychologie door de stevige
plot naar een ontknoping die een inkijkje geeft in het inktzwarte
verleden van de intrigerende Helen Grace.’ Vrij Nederland over
Iene miene mutte M.J. Arlidge schrijft al vijftien jaar voor
verschillende Britse crimeseries. Iene Miene Mutte was zijn
debuut als thrillerauteur en werd lovend onthaald door pers en
publiek. Dit is het vierde boek met de intrigerende inspecteur
Helen Grace in de hoofdrol.
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Dundurn
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Naar bed, naar bed Uitgeverij Elmar
In China steekt een onbekend virus de kop op: corona. Eerst
reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de gaten
krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich aan, het land
stevent af op een lockdown. In die almaar benauwendere sfeer is
het voor de Knokse politie moeilijk werken. Een bejaarde, die
deerlijk toegetakeld op een bankje wordt aangetroﬀen, beweert
dat hij is gevallen terwijl nogal wat verwondingen op

mishandeling wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze
voorval te zijn in een lange rij. Een afrekening, een homejacking
en een hoog oplopend dispuut tussen een huurder en een
eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad is en wat
niet. Maar waarom zou een slachtoﬀer liegen en waarom worden
misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval?
Of is hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het hoofd
over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door
een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen. Na
drie nominaties kreeg Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule
Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger
dan spijt. De jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux'
thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede skelet,
spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.
Lemon-Aid New and Used Cars and Trucks 2007–2018 Harlequin
“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is
intelligent en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de
auteur ongelooﬂijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op
het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref
Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone
reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een
biologisch middel wordt gestolen uit een biocontainment
laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te
doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de
terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van
een elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds
in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de
nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij
haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en
het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president toe. Haar
eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl

ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs.
De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met
zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het
persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij
of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het
eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met
slechts een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het
onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is
gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op
het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen
en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke
Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één
adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone reeks is nu ook
verkrijgbaar!
Nissan Z Amsterdam University Press
Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een gevangene die dorst
naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal
het de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald
zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn
gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist; het internet is
mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem
nodig; een zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers
van Anna Zaires, Victoria Quinn, Aurora Rose Reynolds, Natasha
Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky, Claire Contreras,
Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins,
Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic,
Tijan, Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose,
Sylvia Day, Emery Rose, Nora Roberts, Debra Eliza Mane, Sara
Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston, Vanessa Vale, Misha
Bell, Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery Rose,
EL Todd, Liz Hartevelt.
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Spervuur Boekerij
Een grote mond, een heftig temperament en toch ook een
gevoelig, teer hartje... Een vurig sensitief kind balanceert
voortdurend tussen twee uitersten: het heeft behoefte aan actie,
maar raakt tegelijk ook heel snel overprikkeld. Voor hun ouders
kunnen vurig sensitiefjes - ook wel hooggevoelige of
hoogsensitieve kinderen met een sterke wil genoemd - een ware
uitdaging zijn. Dit boek leert je om je vurig sensitieve kind beter
te begrijpen en je eigen handvatten te vinden zodat je op een
positieve manier met hen om kunt gaan. Waarom is het opvoeden
soms zo'n strijd? Hoe reageer je op driftbuien? En hoe kun je op
een constructieve manier met elkaar communiceren? Dankzij de
praktische stappenplannen en de vele haalbare tips breng je
opnieuw rust in je gezin én help je je vurig sensitieve kind om zijn
talenten ten volle tot bloei te laten komen.
Tegen beter weten in Lindhardt og Ringhof
In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de Tovenaarsring),
vertrekken Thor en zijn vrienden van de Krijgsmacht op een
epische tocht naar de uitgestrekte wildernis van het Rijk om het
eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden.
Thor vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe
plekken afreizen, het tegen onverwachte monsters opnemen en
zij aan zij strijden in onvoorstelbare gevechten. Ze bezoeken
exotische landen en ontmoeten wezens en mensen die hun
verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar aan alle kanten op
de loer ligt. Ze zullen al hun vaardigheden nodig hebben als ze
willen overleven terwijl ze het spoor van de dieven volgen, dieper
en dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het hart van
de Onderwereld, één van de zeven koninkrijken van de hel, waar
de ondoden regeren en de velden zijn bezaaid met botten. Thor
moet al zijn krachten oproepen, en worstelt om te begrijpen wie
hij nu werkelijk is. In de Ring moet Gwendolyn de helft van het
Koninklijk Hof naar de Westelijke vesting van Silesia leiden, een
duizend jaar oude stad op de rand van het Ravijn. Silesia’s
versterkingen hebben er voor gezorgd dat de stad elke aanval
heeft weten te doorstaan—maar ze hebben het nog nooit moeten
opnemen tegen een leider als Andronicus, met zijn leger van een
miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te
zijn. Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom,
Steﬀen, Kendrick en Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te
bereiden op de oorlog. Ondertussen glijdt Gareth steeds dieper
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weg in zijn krankzinnigheid en moet hij op zijn hoede blijven voor
degenen die hem uit de weg trachten te ruimen, terwijl Erec
vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair en de stad Savaria te
redden van de wilden die de Ring binnen zijn gedrongen. En
Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten besluiten
of hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de man te
worden die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun
levens en de situatie niet erger lijkt te kunnen worden, eindigt het
verhaal met twee schokkende plotwendingen. Zal Gwendolyn de
aanval overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal het Zwaard
van het Lot gevonden worden? EEN GELOFTE VAN GLORIE is een
episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,
ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van
volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming
en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een
wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
Volkomen ondersteboven Dundurn
Een dromerige rechercheur onderzoekt de verdwijning van een
hopeloos verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen,
schijngestalten en andere zwarigheden vormen obstakels op een
pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van het mysterie. De
lezer is ook getuige van de laatste zeven levensdagen van de
vermiste. Een verrassende ontknoping werpt nieuw licht op de
wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een
droogkomisch detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste
orde.
Drum Dutch Venture Publishing
Dit boek biedt behandelaren in de ggz een behandelprotocol voor
schematherapie bij cluster C-persoonlijkheidsproblematiek. Het
protocol is ontwikkeld voor groepsschematherapie, maar is ook
toepasbaar voor individuele therapie. Daarnaast is het goed
toepasbaar bij chronische problematiek. Cluster Cpersoonlijkheidsstoornissen komen frequent voor, bij 3 tot 9 %
van de algemene bevolking. Bij ongeveer de helft van de
stemmings-, angst- en eetstoornissen is er ook sprake van
comorbide cluster C-problematiek. In Handleiding
groepsschematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen
wordt de behandeling helder beschreven. Het laat duidelijk de
structuur en de focus van de sessies zien en welke oefeningen
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hierbij gebruikt kunnen worden. Gewerkt wordt met het
modusmodel van schematherapie; een heel herkenbaar model
voor cliënten, dat de behandeling snel concreet maakt.De in dit
boek beschreven behandelvorm met dertig sessies is
wetenschappelijk onderzocht met een pilotonderzoek in
verschillende instellingen in Nederland. Hierbij is aangetoond dat
er een zeer lage drop-out is en dat therapeuten en cliënten
enthousiast zijn over de vorm van de behandelsessies. De eerste
resultaten m.b.t. de persoonlijkheidsproblematiek tonen een
positieve trend. Dit ondanks de vaak hardnekkige problematiek,
die klachten als angststoornissen, eetstoornissen en depressies in
stand houdt.Groepsschematherapie voor cluster Cpersoonlijkheidsstoornissen bestaat uit een handleiding voor de
therapeut en een werkboek voor de cliënt. Tegen het einde van
de behandeling wordt de cliënt steeds meer zijn eigen therapeut
en bepaalt hij zelf welk huiswerk in de laatste fase passend is.“Ik
was bij de start echt wat sceptisch over de lengte van de therapie
en vroeg me af of we het wel gingen redden met alle wisselingen
in de groep. Ik was dan ook positief verrast over wat het voor
cliënten kon betekenen. Het vraagt enige inzet en draagkracht
van de cliënt, maar het is verrassend wat deze ervaringsgerichte
therapie kan doen en betekenen voor cliënten met (soms
complexe) vermijdende persoonlijkheidsproblematiek."Berdien
Henniphof, GZ-psycholoog, De Viersprong Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Lemon-Aid New and Used Cars and Trucks 1990–2015
Boekerij
Wat doe je als FBI-agent als je hopeloos verliefd wordt op de
hoofdverdachte in een moordzaak? Dit overkomt John O’Hara,
wanneer hij de plotselinge dood van een rijke bankier onderzoekt
en alle pijlen naar de verloofde van het slachtoﬀer wijzen, Nora
Sinclair. De verleidelijke weduwe weet O’Hara als een blok voor
haar te laten vallen. Zal O’Hara de echte dader vinden of raakt
hij, net als Nora’s verloofde, in haar web van charme en
verleiding verstrikt? In deze bloedstollende thriller lukt het James
Patterson opnieuw om je hart sneller te laten kloppen. Het is dan
ook geen verrassing dat Gary Fleder, de ﬁlmregisseur van
Runaway Jury, direct de ﬁlmrechten kocht. ‘Belofte maakt schuld’
is het eerste boek in de John O’Hara reeks. James Patterson
(1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en ﬁlantroop,
die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds
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1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn
verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst
van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij
samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van
de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson
is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder
Club thrillerreeksen, die beide zijn verﬁlmd. Daarnaast heeft hij
meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel
voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij
verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen,
waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en
de Literarian Award van de National Book Foundation.
Kiplinger's Personal Finance Harlequin
"Nissan Z: 50 Years of Exhilarating Performance is a handsomely
illustrated coﬀee-table book celebrating ﬁve decades of Nissan's
immensely popular Z-Cars, from the ground-breaking 1970 240Z
to today's top-performing 370Z, including the 50th anniversary Z.
The story begins with the introduction of Nissan's (then Datsun)
ﬁrst foray into the sports-car world, the Datsun Roadster then
gets into the details regarding the creation of the legendary 240Z.
Each derivative is explored: including 260Z, 280Z, 280ZX, 300ZX
through today's 370Z. Nissan's Z is one of the few sports car
models to be in production for 50 years, and Nissan Z pays ﬁtting
tribute to its proud heritage"-Business Periodicals Index Lannoo Meulenhoﬀ - Belgium
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. 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 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 kauri-boom’, ‘De
dag van de zonnewende’).
Een wilde papaver Boekerij
The most trustworthy source of information available today on
savings and investments, taxes, money management, home
ownership and many other personal ﬁnance topics.
iWork '09 / druk 1 SVM Publishing
Wanneer Reacher in deze zevende Jack Reacher-thriller van Lee
Child de jonge Richard Beck redt van een brute kidnap, raakt hij
verstrengeld in een veel grotere criminele zaak. Als Reacher in
Spervuur, de zevende Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, getuige is van een brute kidnap in Boston, neemt hij
het recht in eigen hand. Hij redt een doodsbange jonge man,
Richard Beck. Het loopt uit op een fatale schietpartij. Richards
vader lijkt niet zuiver op de graat te zijn. Mogelijk een drugsbaron.
Jack Reacher gaat onder valse vlag uitzoeken wat er op het
landgoed van de Becks aan de hand is. Heeft Quinn er iets mee te
maken? Die schoft is toch allang dood? Lee Child is winnaar van
de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers.
Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim
honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine
het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Een uitgekiende mix van
seks, spionage, spanning en non-stop actie.’ Washington Post
Kiplinger's Personal Finance Overamstel Uitgevers
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn
eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met
de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses
bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is
erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven.
Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of
haar voor altijd verliezen.
Je hebt wél iets te verbergen Sisters Press
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Na een zware klus waarbij ze gewond is geraakt, besluit FBI-agent
Laine Carrington dat het tijd is om wat afstand te nemen van haar
hectische leven in Boston. Ze neemt langdurig verlof op en
vestigt zich tijdelijk in Thunder Point. Op deze veilige plek hoopt
ze tot rust te komen en mensen weer te leren vertrouwen. Eric
Gentry heeft fouten gemaakt in zijn jeugd, maar nu is hij
vastbesloten alles goed te doen. Als hij ontdekt dat hij een
dochter heeft, verhuist hij naar haar woonplaats, Thunder Point.
Hij droomt ervan zich hier eindelijk echt te settelen. Dat hij
eenzaam is, heeft hij geaccepteerd Een man met zijn verleden is
nu eenmaal geen prins op een wit paard. Als Laine en Eric elkaar
ontmoeten, vallen ze als een blok voor elkaar. Tegelijk beseﬀen
ze dat ze uit heel andere werelden komen. En het is nog maar de
vraag of de afstand tussen hen ooit te overbruggen is...
Wanneer het water breekt Jack Mars
Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk haar leven weer op orde,
nadat ze haar zus verloor bij een auto-ongeluk. Op het eerste
gezicht heeft ze alles wat ze wil: een liefhebbende familie, een
droombaan in een van de beste restaurants in LA en een leuke
vriend. Dus waarom voelt ze zich dan zo leeg, alsof er een deel
van haar ontbreekt? Quinn krijgt deels antwoord op die vraag
wanneer een advocaat haar opspoort en een heftig geheim
onthult - plus een mysterieuze erfenis die alleen zij kan claimen.
De schokkende waarheid spoelt als een vloedgolf over haar heen.
Haar hele leven was een leugen. Ze besluit haar leven in LA
achter zich te laten en naar Wildstone, Californië, te vertrekken.
Het bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje - niet in het
minst vanwege de knappe, donkerharige vreemdeling die ze
steeds tegen het lijf loopt. Daar staat haar nóg een grote
verrassing te wachten. Haar erfenis is namelijk geen geldbedrag
of huis - maar iets wat haar hele leven en alles wat ze over
zichzelf en haar familie wist, op zijn kop zet...
Dochter van de mangroven Luitingh Sijthoﬀ
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 terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet
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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!
Vurig sensitief opvoeden Motorbooks
Phil Edmonston, Canada's automotive "Dr. Phil," pulls no punches.
He says there's never been a better time to buy a new car or
truck, thanks to a stronger Canadian dollar and an auto industry
oﬀering reduced prices, more cash rebates, low ﬁnancing rates,
bargain leases, and free auto maintenance programs. In this allnew guide he says: Audis are beautiful to behold but hell to own
(biodegradable transmissions, "rodent snack" wiring, and mindboggling depreciationMany 2011-12 automobiles have "chin-tochest head restraints, blinding dash reﬂections, and dash gauges
that can't be seen in sunlight, not to mention painful wind-tunnel
roar if the rear windows are opened while underwayEthanol and
hybrid fuel-saving claims have more in common with Harry Potter
than the Society of Automotive EngineersGM's 2012 Volt electric
car is a mixture of hype and hypocrisy from the car company that
"killed" its own electric car more than a decade agoYou can save
$2,000 by cutting freight fees and "administrative" chargesDiesel
annual urea ﬁll-up scams cancost you $300, including an $80
"handling" charge for $25 worth of ureaLemon-Aid's 2011-12
Endangered Species List: the Chinese Volvo, the Indian Jaguar and
Land Rover, the Mercedes-Benz Smart Car, Mitsubishi, and Suzuki
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Ontdek je sterke punten Hartwick Publishing
De bekende Virgin River-boeken 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 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 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 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,
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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, 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 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.

30-11-2022

