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GARNER COHEN
In corontaine SVM Publishing
Zou je de liefde van je leven kunnen opgeven om het kind dat
van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de andere
Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de
volgende wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde
allemaal de dag dat ik verantwoordelijk werd voor mijn kleine
zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en me gedeisd te
houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik
Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of een
feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door
duisternis. Als haar verleden aan het licht komt, zo ook de
vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit
stoppen met proberen.
Onaangenaam bezoek Fiona Grace
Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg
omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots
een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de
waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Fiona Grace
In De rat van Amsterdam vertelt de 42-jarige Ruben Katz vanuit
een Nederlandse gevangeniscel over zijn leven. Met vervalste
Joodse identiteitspapieren wil het gezin Katz in 1990 de hoofdstad
van de Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft
uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet om
hun in Riga begraven dochter Liza nauwelijks te boven komt en
steeds verder wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz ieder op
hun eigen manier zo snel mogelijk te integreren. Vader Katz
begint een instituut voor Duitse taal- en letterkunde, terwijl
Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor de Nationale Armenloterij
gaat werken, een ﬁlantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie voor
Phaedra, een borderline-achtig meisje en dochter van de puissant
rijke loterijbaas, voert Ruben Katz uiteindelijk naar het moderne
Rusland, waar hij lid wordt van het ‘Siberisch Front’, een
schimmige organisatie van Europeanen die Moskou verkiezen
boven Brussel.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Overamstel Uitgevers
Autobiograﬁsche beschrijving van het leven en de militaire
loopbaan van generaal H. Norman Schwarzkopf, een loopbaan die
werd afgesloten als opperbevelhebber van de geallieerde
strijdkrachten in de Golfoorlog tegen Irak (1990-'91).
De rat van Amsterdam Hartwick Publishing
De ontrafeling van een familiedrama leidt tot een gruwelijke
ontdekking William Trenchard is geschokt wanneer hij
onverwacht bezoek krijgt van iemand die beweert Sir James
Davenall te zijn, de man die met zijn vrouw Constance verloofd
was. Iedereen denkt dat hij elf jaar geleden zelfmoord heeft
gepleegd. Trenchard en zelfs de familie van Davenall
beschuldigen de man van oplichterij, maar Constance gelooft wél
in de terugkeer van haar verloren geliefde. Voor Trenchard begint
daarmee een slopende zoektocht naar de waarheid.
Waterland HarperCollins

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.
Work hard, play hard Boekerij
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK
2) is het tweede boek in een aantrekkelijke, nieuwe cozy
mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar
en pas gescheiden, heeft een drastische verandering in haar
leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de
rug toegekeerd en is in de schilderachtige Engelse kustplaats
Wilfordshire neergestreken. De lente zit weer in de lucht. Met het
moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe
beste vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en een
ontluikende relatie met de banketbakker aan de overkant van de
straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo
enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral wanneer er een
waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt.
Het lijkt allemaal zonder problemen te verlopen, totdat twee
mysterieuze bieders van buiten de stad aankomen en een van
hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep en roer, en de
reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en
haar trouwe hond de misdaad oplossen en haar naam in ere
herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook
vooruit te bestellen!
Vuurwerk in de sneeuw E. L. Todd
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 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?
De dochter van de President Singel Uitgeverijen
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Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze
geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar
hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze
Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten achter
de relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de
moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te
zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet,
loopt ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..?
'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans met meserial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
Nu of nooit Singel Uitgeverijen
Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar laatste
woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De internationale
doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar
grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is
overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland
voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze
eiland en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als
haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd,
want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen
zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er
een jonge vrouw op het strand is aangetroﬀen, treft hij haar
zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die
Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben
gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen
kun je niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het
lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een
ongelooﬂijk goede psychologische thriller die je constant op het
verkeerde been zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog
nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists
en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
Nederlantschen sterre-kycker ofte Almanach van het [schrickel]iaer ... Promptelijck ghecijﬀert op den meridiaen van Ghendt ...
Boekerij
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren,
want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn
beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor
elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd
is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat
het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis
zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Kosmos
Uitgevers
Nachtenlang Instagram afstruinen, op en neer naar Parijs met
een minibudget en eindeloze avonden op kantoor: Danique
Bossers weet als geen ander wat er nodig is om vanuit het niets
een succesvol bedrijf op te bouwen. Als begin-twintiger richtte zij
de inmiddels ongekend populaire webshop MostWanted op. Wat
begon met de online verkoop van enkele T-shirts en kettingen,
groeide uit tot een modemerk waar jonge fashionista’s niet meer
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omheen kunnen. En het houdt niet op, want na de opening van
fysieke winkels in Amsterdam en Rotterdam, volgde in 2018 zelfs
een eigen sieradenlijn samen met vriendin Monica Geuze. Maar
succes komt niet zomaar aanwaaien, weet ook Danique. In Work
hard, play hard vertelt ze over de hoogtepunten in haar leven én
over de tegenslagen die ze daarvoor moest overwinnen.
Intrigerend, motiverend, stoer en bovendien: goudeerlijk.
‘Danique laat zien wat écht Born to Lead is: doorzetten, zeker
wanneer het ﬂink tegenzit, want ook dat hoort bij ondernemen. Ik
denk dat zij een voorbeeld is voor haar hele generatie.’ -Esmée
Noëlle, hoofdredacteur CosmoGIRL!
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3)
Thomas Rap
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair
onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de
kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden,
wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn
eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof
ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat
bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het
wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon
Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door
haar... toch?
De vierde soera Dutch Venture Publishing
De inspiratiebron voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton ‘Het antwoord
op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’
De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de
orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een
diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna
je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was
het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroﬀen door haar schoonheid. Helaas
vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu
is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet
zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ ****
NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
Onvoorwaardelijk Lannoo Meulenhoﬀ - Belgium
In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun
lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen
aangetroﬀen. Gezien de bizarre aard van de moorden – en het
gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is
maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil
geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van
overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die
haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van
een seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve
karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon
niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.
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Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest van een
moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn psychose
helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware
psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan.
Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...
Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal
te veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een
duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag
omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die ervoor
zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley
Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De jongen zonder hoop Boekerij
‘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 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 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
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6)
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 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 kwade knecht Harlequin
“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft
fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met
een psychologische kant die zo goed beschreven is dat we voelen
wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun
succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je wakker van
de eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews,
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Roberto Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek #6
van de bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die begint met de
#1 bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken
dood op in de buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een
mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt
en het duidelijk wordt dat er een verdraaide seriemoordenaar op
jacht is, zet de FBI hun beste troef in: Special Agent Riley Paige.
Riley wordt aangespoord om terug te keren naar het heetst van
de strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken door de
aanvallen op haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat
ze geen andere keuze heeft naarmate de lichamen zich ophopen
en de moorden onverklaarbaarder worden. De zaak brengt Riley
diep in de verontrustende wereld van verpleeghuizen,
ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en psychotische patiënten.
Terwijl Riley dieper in de geest van de moordenaar duikt,
realiseert ze zich dat ze op jacht is naar de meest
angstaanjagende moordenaar van allemaal: iemand wiens
waanzin geen diepte kent - en die er misschien toch gewoon
schokkend doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende,
duistere psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6
in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek
#7 in de Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
Hereniging Dutch Venture Publishing
In de katholieke opvanghuizen van de Zusters van de Goede
Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes afgebeuld.
Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en
naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was
verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste opvanghuis werd
in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde
zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel
van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het
leven van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede
deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de
katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te
houden. Veel slachtoﬀers vertellen voor het eerst de schrijnende
verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge
meisjes werden voor het minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste
Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de
wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoﬀers zich om
compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het
eerst onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Frithiofssage Omniboek
In 'De glorie van Rome' beschrijft oudhistoricus Adrian
Goldsworthy de werking en de kracht van het Romeinse leger, en
laat hij zien waarom dit het succesvolste leger ooit was. In 'De
glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy
de werking en de invloed van het Romeinse leger, het beste
beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend. De legioenen
waren niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op de totale
vernietiging van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse
oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel
gekenmerkt werd door vrede en welvaart. Goldsworthy brengt de
alliantie tussen politiek en militaire macht in beeld. 'Als je ooit
twee boeken over het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één
van die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The Observer'.
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