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KENDRA XIMENA
Eens begeerd (een
Riley Paige Mysterie-Boek #3) Omniboek
Bestsellerauteur
Rachel Gibson staat
garant voor
onvervalste romantiek!
'Hallo, Vivien... dat is

lang geleden...' Bij het
horen van deze
woorden staat Vivien
Leigh Rochet aan de
grond genageld. Het is
jaren geleden dat ze
Henry Whitley-Shuler
voor het laatst heeft
gezien. Zij was een
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tiener die huizen
schoonmaakte om de
eindjes aan elkaar te
kunnen knopen. Hij
was de prachtige zoon
van rijke ouders, totaal
onbereikbaar voor
haar. Jaren geleden liet
Vivien het stadje
Charleston achter zich
om het te gaan maken
in Hollywood.
Inmiddels heeft ze
bereikt wat ze wilde,
en nog veel meer,
maar haar leven voelt
toch nog leeg en
triviaal. Na een
succesvolle carrière op
Wall Street die ruw
onderbroken werd door
een hartaanval, is ook
Henry teruggekeerd
naar Charleston. Hij
heeft zijn maatpakken
ingeruild voor een
overall en een goede
set handgereedschap
om meubels te maken,
wat eigenlijk altijd zijn
droombaan is geweest.
En dan staat hij nu
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opeens oog in oog met
haar; degene die hij
niet kon hebben. Hij is
niet op zoek naar
liefde, hij is niet eens
op zoek naar seks...
Dus waarom is
weerstand bieden aan
de zuidelijke charmes
van Vivien dan het
moeilijkste wat hij ooit
heeft gedaan?
Verleiden in 10
stappen Spectrum
Nog één stapje, en ze
heeft haar droomman
veroverd! Een schattig
huisje... check. Een
nieuwe baan als arts...
check. Een lieve
nieuwe hond... check.
En ten slotte een
nieuwe look, om op te
vallen en te
veroveren... check! Nu
zou het Millie Barnes
toch ook moeten
lukken om het hart van
Joe Carpenter (haar
grote en eeuwige
liefde) te winnen. Ze
heeft gedaan wat ze
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kon om het geluk een
handje te helpen, en
nu is het geluk aan zet.
Het geluk lijkt de hint
te begrijpen.
Wonderwel lukt het
Millie om Joe’s
aandacht te trekken en vast te houden! Nu
heeft ze echt alles wat
haar hartje begeert.
Maar waar komt dat
knagende gevoel dan
vandaan? Is het
misschien te mooi om
waar te zijn? Dit
verhaal is eerder
verschenen.
Strafkind. Gevangen
bij de nonnen A.W.
Bruna Uitgevers
Let’s party! Ellie
Marone is van plan het
beste bruidsmeisje ooit
te worden. Het enige
wat ze daarvoor hoeft
te doen is: - de bruid in
een te strakke jurk te
hijsen - de champagne
te ontkurken - en, o ja,
NIET in bed te
belanden met de
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getuige van de
bruidegom Hoe
moeilijk kan het zijn?
Nou, best moeilijk,
want de getuige van de
bruidegom is niemand
minder dan de
supersexy Ryan
Murphy. Drie jaar
geleden wees ze zijn
huwelijksaanzoek af het brak haar hart,
maar ze had geen keus
- waarna hij naar LA
vertrok. Nu is hij terug,
en duidelijk
vastbesloten om haar
alsnog te veroveren!
Ze doet enorm haar
best om hem te
weerstaan - een
toekomst voor hen
samen zit er nog
steeds niet in - maar
door de blik in zijn
ogen smelt haar
voornemen al snel als
sneeuw voor de zon...
Geluk heeft vele
deuren Overamstel
Uitgevers
Als je hart gebroken is,
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kom je in een draaikolk
van emoties terecht.
Verdriet, wanhoop,
machteloosheid en een
gevoel van
eenzaamheid wisselen
elkaar in sneltempo af.
Dit boekje is een
reddingsboei in deze
barre tijd. Het vertelt
zonder poespas wat
liefdesverdriet inhoudt
en hoe je er het beste
mee om kunt gaan.
Hoe lang gaat het
duren? Beleven
mannen liefdesverdriet
anders dan vrouwen?
Hoe kun je je gebroken
hart zo snel mogelijk
lijmen? En wat doe je
met je ex? Omdat
gedeelde smart halve
smart is, vertellen
zeven BNers
openhartig over hun
ervaring met
liefdesverdriet. Rhijja
Jansen is freelance
journalist en schrijft
onder andere voor de
vrouwenbladen Yes en
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Celebrity. Nadat ze zelf
geconfronteerd werd
met een gebroken
hart, besloot ze een
strohalm te schrijven
waar vrouwen met
ludduvuduh zich aan
vast kunnen klampen.
De stagiair Boekerij
Prachtige Netﬂix-editie
met oﬃcieel seriebeeld
‘Het antwoord op
Downton Abbey, maar
vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De
Telegraaf Londen,
1814. Rijkdom, lust en
verraad zijn aan de
orde van de dag in
negentiende-eeuws
Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd
vooraan. Anthony
Bridgerton maakt
volgens Lady
Whistledown nog geen
aanstalten om zich te
verloven. Maar dit keer
zit het roddelblad
ernaast. Anthony heeft
niet alleen besloten te
trouwen, hij weet zelfs
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al met wie! Het enige
obstakel is zijn
aanstaande schoonzus,
Kate Sheﬃeld, de
meest bemoeizieke
vrouw die zich ooit in
een Londense balzaal
heeft gewaagd. Wat de
societydames ook
mogen zeggen, Kate is
ervan overtuigd dat
Anthony een
verschrikkelijke
echtgenoot zal zijn. Ze
is vastbesloten om
haar zus te
beschermen. Maar hoe
beschermt ze haar
eigen hart tegen de
invloed van deze
verleidelijke graaf? De
pers over de Familie
Bridgerton serie
‘Bridgerton is
uitstekend bingemateriaal gebaseerd
de populaire
historische romans van
Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend
populaire
kasteelromans.’ ****
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NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van
Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw
Hoe de grootmachten
de koers van de
wereldpolitiek bepalen
A.W. Bruna 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
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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.
Ieder zijn geheim
Dutch Venture
Publishing
Het is begin december,
en vriesweer. Als een
busje met Britse
zakenlui te pletter rijdt
tegen de gevel van een
bank, wordt gevreesd
voor een aanslag.
Ondertussen zoekt een
verveelde commissaris
Liese Meerhout naar
een nieuwe woning en
kan haar
hoofdinspecteur
Masson maar niet
zwijgen over zijn
vakantie in Portugal,

6

waar hij niet alleen zo
veel mogelijk cafés,
maar ook een
bibliotheek vol
vleermuizen heeft
bezocht. Als de
vermeende aanslag
een moord blijkt te
verhullen, komt de
zaak op Lieses bord
terecht. Niet lang
daarna wordt een
rechter vermoord en
pleegt iemand een
aanslag op haar leven.
Met de hulp van
Masson duikt Liese
onder in een hotelletje
in de binnenstad.
Langzaam maar zeker
wordt duidelijk dat
Liese en Masson op
zoek zijn naar een
tegenstrever van
formaat. Want hoe stop
je een moordenaar die
letterlijk niets meer te
verliezen heeft?
Kus me dan! Z&K
"Zeer vermakelijk. Dit
boek is een aanrader
voor de permanente
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bibliotheek van elke
lezer die een goed
geschreven mysterie,
met een aantal
onverwachte
wendingen en een
intelligent plot, kan
waarderen. Je zult niet
teleurgesteld zijn. Een
uitstekende manier om
een koud weekend
door te brengen!” -Books and Movie
Reviews, Roberto
Mattos (over Moord in
het Landhuis) EEN
VERSTOORD BEZOEK
(EEN LACEY DOYLE
COZY MYSTERY—BOEK
4) is het vierde boek in
een charmante nieuwe
cozy mystery serie van
Fiona Grace. Lacey
Doyle, 39 jaar oud en
net gescheiden, heeft
een drastische stap
genomen: ze heeft
haar snelle leven in
New York City achter
zich gelaten en zich
gevestigd in het
schilderachtige
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kuststadje Wilfordshire.
Het is zomer en Lacey
is verrukt als haar
vriend, de plaatselijke
banketbakker, haar
verrast met een
romantisch weekendje
weg in een van de
nabijgelegen
kuststadjes. Ze kan
haar geliefde hond
meenemen en lekker
op antiekjacht gaan.
Maar er volgt een nog
grotere verrassing voor
Lacey wanneer haar
familie uit New York
ineens onverwachts op
de stoep staat—en zij
ook mee willen! Alles
gaat mis wanneer
Lacey in het
nabijgelegen stadje
verwikkeld raakt in een
moordzaak. Haar
reputatie staat op het
spel en zij is misschien
wel de enige die de
moord kan oplossen.
Boek #5 in de serie is
binnenkort
beschikbaar!
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Onweerstaanbaar
Harlequin
Extra spanning van de
bestverkopende
Nederlandse
thrillerauteur van
2019. Claudette heeft
haar hectische leventje
in Amsterdam achter
zich gelaten en is met
haar man een bed and
breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de
Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan
toeristen en van het
begin af aan is het een
groot succes. Het leven
lacht haar toe, maar
wat vrijwel niemand
weet is dat ze niet
vrijwillig uit Nederland
is vertrokken. Al meer
dan tien jaar draagt ze
een geheim met zich
mee en door de komst
van een jonge
Nederlandse vrouw en
haar moeder dreigt het
verleden haar nu in te
halen. Tijdens een
etentje valt een naam.
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Claudette dacht dat ze
voorgoed afscheid had
genomen, maar nu
blijkt dat sommige
zaken niet weggaan.
Dat fouten niet zomaar
verdwijnen. En dus zal
ze moeten terugkeren
naar waar het ooit
allemaal begon...
De glorie van Rome
A.W. Bruna Uitgevers
DOOD EN EEN HOND
(EEN LACEY DOYLE
COZY MYSTERY – BOEK
2) is het tweede boek
in een aantrekkelijke,
nieuwe cozy mysteryserie 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
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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
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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!
De nieuwe single (eboek - ePub-formaat)
Z&K
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.
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Familiegeheimen
Penelope Sky
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
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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'.
Als van jou houden
verkeerd Boekerij
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
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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
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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.
Het complot van Laken
Lannoo Meulenhoﬀ Belgium
‘In het land van de
koraalboom’ is het
eerste boek in de
driedelige Verre
kusten-serie. Anna en
Victoria reizen naar
Argentinië op zoek
naar een nieuwe
toekomst, maar vinden
iets anders dan
gedacht... ‘In het land
van de koraalboom’ is
het eerste boek in de
driedelige Verre
kusten-serie van Soﬁa
Caspari. Het is de
zomer van 1863 en
twee jonge vrouwen,
Anna en Victoria,
ontmoeten elkaar op
het schip dat hen naar
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de verre kusten van
Argentinië zal brengen,
op weg naar een nieuw
leven. Victoria’s
nieuwe schoonfamilie
zijn
grootgrondbezitters, en
ze kan niet wachten
om op het landgoed
het leven van een rijke
dame te leiden. Anna’s
familie heeft elk
dubbeltje drie keer om
moeten draaien om
haar overtocht te
betalen. Maar als ze in
Buenos Aires
aankomen spatten
Victoria’s
droombeelden van een
gelukkig familieleven al
snel uiteen, en Anna
wacht een schokkend
bericht... Lees hoe het
verhaal van Anna en
Victoria verdergaat in
‘De baai van de
ﬂamingo’s’ en ‘Het lied
van de waterval’, de
volgende boeken in
deze driedelige Verre
kusten-serie.
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De kracht van
hormonen De Fontein
Romans & Spanning
Jon vliegt met twee
vrienden naar Teheran
voor een avontuurlijke
skireis. Ze bereiden
zich voor op extreme
skitochten door bergen
waarvan nog nooit
iemand is afgedaald.
Maar dan komt er door
wat lijkt op een lawine
een abrupt einde aan
de euforie.
De vleermuismoorden
Fiona Grace
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

Trailbrazerrepair Manual

8-12-2022

Trailbrazerrepair Manual

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
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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
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is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.
com
Het Koningshuis van de
Scotch Luitingh Sijthoﬀ
Emma Carow, proﬁler
Voor gewone mensen
is ze bang
Seriemoordenaars
begrijpt ze Op een
bouwsteiger midden in
Berlijn wordt een
gruwelijke vondst
gedaan: drie lichamen,
gewikkeld in tape,
hangen op
duizelingwekkende
hoogte aan de metalen
buizen. De excentrieke
proﬁler Emma Carow
wordt op de zaak
gezet. Ze botst nogal
eens met haar
collega's, door haar
onconventionele
manier van werken,
maar haar briljante
geest is wel in staat
een seriemoordenaar
te begrijpen. Wat
Emma met niemand
deelt is dat zij gestalkt
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wordt door een geest
uit haar verleden. Dat
maakt haar heel
kwetsbaar, maar ook
vastberaden om de
moordenaar te vinden.
Als ze vervolgens een
andere theorie
ontwikkelt dan het
onderzoeksteam, zet
ze haar toekomst - en
haar leven - op het
spel. Ule Hansen is het
pseudoniem van het
Berlijnse schrijversduo
Astrid Ule en Erik
Hansen. Negendoder is
hun eerste thriller en
de start van een
razend spannende
thrillerserie in
hedendaags Berlijn.
Over Negendoder:
'Eindelijk een echt
goede thriller over
Berlijn.' Elle 'Een
geweldige
onderzoeker, een
spannende plot, een
groots debuut.' WDR 5
Hereniging Luitingh
Sijthoﬀ
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De nieuwe bundel van
Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan
een groep lezers welke
columnist altijd moest
blijven. Het antwoord
was: Youp! Daarna
vroeg hij welke
columnist onmiddellijk
mocht vertrekken. Het
antwoord was weer:
Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste
plaats. Youp zelf moet
daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn.
Iedereen mag een
uitgesproken mening
over hem hebben,
graag zelfs. Het was
een stevig
columnseizoen. Een
door een virus totaal
ontwrichte
maatschappij in een
wankele wereld. Bruut
uit balans door de
moord op George
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Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg
naar het nieuwe
normaal, wetende dat
het oude normaal ook
niet echt normaal was.
Is het nieuwe dat dan
wel? Youp denkt van
niet. Of dat weet hij
wel zeker. Dat laatste
is een grapje. Hij weet
namelijk niks zeker.
Net als u en ik. Is dat
zijn kracht? Of juist zijn
zwakte?
De vrijgemaakte ortjes
Fiona Grace
Het eerste boek dat
speciﬁek ingaat op de
vragen van singles die
al een lange relatie
achter de rug hebben
Zowat één op de drie
mensen leeft alleen.
Een grote groep onder
hen is na een
relatiebreuk of
overlijden plots weer
alleen. Zij zijn single,
maar hun situatie is
niet te vergelijken met
jonge twintigers die op
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zoek zijn naar een
partner. De nieuwe
single is het eerste
boek dat ingaat op hun
speciﬁeke vragen en
doorbreekt zo
klassieke clichébeelden
over alleenstaanden.
Hoe kun je je leven als
single positief invullen?
Wat als je behoefte
hebt aan seks en
intimiteit, maar nog
niet klaar bent voor
een relatie? En hoe kun
je als oudere single op
zoek gaan naar een
nieuwe partner?
Nu of nooit A.W. Bruna
Uitgevers
Isa van Doornbosch
geeft Frans op het
Thorbecke College. Als
ze van de directeur het
verzoek krijgt om een
aantal maanden een
stagiair te begeleiden,
doet ze dat met frisse
tegenzin. Ze houdt nu
eenmaal van een
strakke planning en
van haar eigen
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schema. Een stagiair is
dus alleen maar lastig.
Zodra Tristan de Rooij
de school binnenstapt,
groeit haar tegenzin
nog meer. Hij is veel te
nonchalant naar haar
zin en bovendien lijkt
hij ontzettend op haar
ex, die een
vreemdganger en
ﬂiereﬂuiter was. En
toch kan Isa de
stagiair, die eigenlijk
veel te jong voor haar
is, maar niet uit haar
hoofd zetten. Sterker
nog: het lijkt erop dat
Tristan haar ook wel
ziet zitten. Toegeven
aan haar gevoelens
zou echter haar baan
en reputatie op het
spel zetten... Kunnen
Isa en Tristan elkaar
vinden, ondanks het
feit dat hun liefde
verboden is? Een
nieuw verhaal in de
serie rondom het
Thorbecke College van
de hand van Lizzie van
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den Ham.
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