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time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will utterly song you supplementary business to read. Just invest tiny time to
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MARLEE BURCH
Iedere dag, ieder uur De Fontein
Romans & Spanning
“DE TOVENAARSRING heeft alle
ingrediënten voor direct succes:
samenzweringen, intriges, mysterie,
dappere ridders en opbloeiende relaties,
compleet met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het verhaal zal je urenlang
boeien en alle leeftijden aanspreken.
Aanbevolen voor de permanente collectie
van alle liefhebbers van fantasy.”--Books
and Movie Reviews. Deze bundel bevat de
eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1
Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN),
een epische, 17-delige fantasy serie met
meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je
krijgt deze twee bestsellers in één handig
bestand. Een geweldige introductie tot DE
TOVENAARSRING en tevens een mooi
cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN
(BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat
over het epische verhaal rondom een
speciale jongen, een 14-jarige uit een klein
dorpje aan de rand van het Koninkrijk van
de Ring. Thorgrin, de jongste van vier
kinderen, de minst favoriete van zijn vader
en gehaat door zijn broers, voelt dat hij
anders is dan de anderen. Hij droomt
ervan een geweldige krijger te worden,
zich aan te sluiten bij de mannen van de
Koning en de Ring te beschermen tegen
de kwaadaardige wezens aan de andere
kant van het Ravijn. Wanneer hij door zijn
vader wordt verboden om deel te nemen
aan de try-out voor de Krijgsmacht van de
Koning, weigert hij om bij de pakken neer
te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op
uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te
bereiken en serieus genomen te worden.
Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen
familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,
jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil
moet uit zijn kinderen een erfgenaam
kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van
het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog
steeds onaangeraakt, wachtend tot de
uitverkorene arriveert. Thorgrin is een
buitenstaander en hij moet vechten om
geaccepteerd te worden, en zich bij de
Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin

ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft
die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft,
en een bijzondere lotsbestemming. Tegen
alle verwachtingen in wordt hij verliefd op
de dochter van de koning. Terwijl hun
verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat
hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij
worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt
de tovenaar van de Koning hem onder zijn
vleugels en vertelt hij hem over een
moeder die hij nooit heeft gekend, in een
land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij
het land van de Draken. Voordat Thorgrin
op pad kan gaan en de krijger kan worden
die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn
training afronden. Maar die wordt
plotseling onderbroken als hij wordt
meegesleept in Koninklijke
samenzweringen die zijn liefde bedreigen
en hem en het gehele koninkrijk ten onder
willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN vertelt het epische verhaal van
vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en
politieke samenzweringen, van volwassen
worden, gebroken harten, bedrog, ambitie
en verraad. Het is een verhaal van eer en
moed, van lotsbestemmingen, van
tovenarij. Het is een fantasy roman die ons
meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek bevat 82.000
woorden.
De despoot Gottmer
Nederlands populairste styliste verrast je
met haar humor, persoonlijke anekdotes
en natuurlijk haar geweldige stijladvies!
Style your life van Lonneke Nooteboom is
een unieke combinatie van stijlgids én
motivatiehandboek. De fashion en
celebrity styliste laat met dit boek niet
alleen zien hoe je de knapste versie van
jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om
voor jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar
persoonlijke en inspirerende verhaal over
het najagen van haar droom, geeft een
uniek kijkje in haar drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de steek wat stylingtips
en -tricks betreft! Het boek bevat
praktische tips over het combineren van
een druk werkleven met een gezin, metime en sporten, over het bijhouden van je
agenda en over keuzes maken en groeien
op businessgebied. Daarnaast geeft

Lonneke natuurlijk ook haar
beautygeheimen en favoriete
shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over
haar verzameling vintage treasures en
legt ze haarﬁjn uit wat haar unieke
stylingmethode nu precies inhoudt.
Kortom: met Style your life vind je de
(levens)stijl die bij je past!
Chilton's Import Auto Service Manual
Blake Pierce
Fool's Gold, de succesvolle feelgoodserie
vol liefde en emotie. Noelle Hopkins heeft
net een tweede kans in het leven
gekregen, en ze is vastbesloten alles eruit
te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis
veruit haar favoriete tijd van het jaar is,
heeft ze een winkeltje geopend waar het
het hele jaar feest is, The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo goed dat
ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel
Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te
herstellen van een verwonding die hij
heeft opgelopen bij zijn werk als legerarts.
Hij heeft niet bepaald goede herinneringen
aan kerst, maar het werk in The Christmas
Attic biedt een welkome aﬂeiding. Om nog
te zwijgen van de mooie eigenaresse,
Noelle... Al snel blijft het niet langer bij
kussen onder de mistletoe... Houden ze
het bij een feestelijke ﬂirt, of wordt het
een kerstsprookje voor altijd?
De kracht van een crisis de Geus
?Ellen Marneﬀe, een bekende en geliefde
televisiejournaliste doet, na aandringen
van haar man, aangifte van een
verkrachting. Ze komt met een vreemd
verhaal op de proppen. Een man zou 's
nachts in haar auto gestapt zijn en haar
onder bedreiging van een wapen
overmeesterd hebben. Hannah Maes en
haar team gaan op onderzoek en
ontdekken heel wat hiaten in het verhaal.
Als aan het licht komt waarom Ellen
Marneﬀe zo bang is, wordt alles duidelijk.
En de vrouw is doodsbenauwd dat de
dader zijn dreiging zal uitvoeren...
Kollewijn's vaderlandsche en
algemeene geschiedenis Uitgeverij
Balans
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
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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. 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 Paigeserie is binnenkort beschikbaar.
Eva's dochters Harlequin
Tien verhaaltjes over koning Bobbel en zijn
koningin. Ze beleven de gekste avonturen
en blijven altijd optimistisch. Met veel
kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen
vanaf ca. 4 jaar.
De verre horizon A.W. Bruna Uitgevers
Rot toch op met je romans vol rare
schijnproblemen trauma’s en neuroses en
mensen die alsmaar wenen niets is er
minder interessant dan je – burps –
binnenwereld hou toch op met ons met al
die onzin te vervelen Het zeventiende
boek van Christophe Vekeman is niets
minder dan de eerste musical in de
geschiedenis van de wereldliteratuur.
Carwash vertelt het verhaal van twee
jonge geliefden die in een kleine truck een
grote lading jeans naar ’t verre Bullet
moeten brengen. Of is het toch iets anders
dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén
ding staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend boek dat
onweerstaanbaar inviteert tot meeleven,
lachen en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je zult
verslinden, handenwrijvend en breed
grijnzend, met eenzelfde zorgeloze
gretigheid als waarmee je vroeger naar je
favoriete jeugdserie op tv keek.
Het complot van Laken Penelope Sky

2

Vier generaties vrouwen dragen allemaal
de gevolgen van een vreselijk geheim. Een
meeslepend verhaal over vier
onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun
geloofscrises en hun overwinningen. Een
diep verlangen naar liefde en waardigheid
verbindt de vier vrouwen in dit
ontroerende boek. Zij moeten leren
omgaan met de keuzes die zij maakten en
die hun moeders vóór hen maakten. Maar
de vicieuze cirkel die hen al tientallen
jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te
doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft
de tachtigjarige Emma Bauer met een
geheim, dat zij uit alle macht verborgen
heeft gehouden. Maar als zij ziet hoe het
huwelijk van haar kleindochter in het slop
raakt, realiseert Emma zich dat de leugens
over haar eigen huwelijk de levens van
haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar
kleindochter helpen de erfenis van
verkeerde keuzes van zich af te werpen?
Of neemt zij haar geheim en haar
gebroken hart mee het graf in?¶Een
meeslepend verhaal over vier
onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun
geloofscrises en hun overwinningen.¶Lynn
Austin schreef vele succesvolle romans,
waaronder De boomgaard, Bevrijdend
licht, Eigen wegen en Het huis van mijn
moeder. Naast auteur is ze een
veelgevraagd spreekster. Ze woont met
haar gezin in Illinois.
Carwash Amsterdam University Press
“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, 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
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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.
Evart van Dieren Boekerij
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.
Een royale vergissing Lannoo Meulenhoﬀ Belgium
"De wereldwijde corona-pandemie is een
geweldige, unieke opportuniteit, die we
met beide handen moeten grijpen." Dat is
de opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die talrijke
grote bedrijven door een zware crisis heeft
gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend,
maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande
orde staat op losse schroeven, structuren
worden vloeibaar. Het is een uitgelezen
moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een
betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer.
In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim
Van den Eynde tientallen mensen uit om
hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren?
Hoe bereiken we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er manieren om Europa
te versterken? Hoe moeten we onze
relatie met Congo en Afrika herdenken?
Kunnen steden een rol spelen in onze
democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Kijken in de ziel van Japan
KokBoekencentrum Fictie
Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John
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Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de
Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog.
Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en
snelheid maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt geselecteerd
voor het nationale jeugdteam dat een
toernooi zal spelen in Amerika, beseﬀen
Samuel en zijn familie dat dit zijn leven
voorgoed kan veranderen. De scouts van
alle belangrijke universiteiten zijn
aanwezig – een studiebeurs en een plek in
een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al
die andere getalenteerde spelers?
Jongemannen die al jaren gevolgd worden
door de experts, terwijl niemand ooit van
Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de
aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het
oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt
dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft
er nog maar één manier over om zijn
familie ooit weer terug te zien: zij moeten
naar Amerika komen. Om dat voor elkaar
te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Science Citation Index Boekerij
De enige reden dat ik nog leef, is omdat
de baby in me groeit. Mijn baby heeft mijn
leven gered. Nu ben ik een gevangene in
het bolwerk van Cato. Hij is kwaad op me.
Elke keer dat hij naar me kijkt, is hij woest.
Hij weigert met me te slapen, omdat ik nu
de vijand ben. Maar ik mis hem ... en hij
mist mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn
vader te redden, maar nu betekent hij iets
voor mij. Ik geef om hem en ik weet dat hij
om mij geeft. Kan ik zijn vergeving
verdienen? Kan ik zijn vertrouwen
verdienen? Maar zelfs als me dat lukt, zal
hij me dan toch neerschieten?
Leugen Kim Richardson
Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their
technology and their world. The core belief
that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better,
and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan
/ druk 1 Singel Uitgeverijen
Japan streeft naar een nieuw tijdperk,
maar worstelt met het verleden. Japankenner Freek Vossenaar beschrijft het
conﬂict van dit gesloten land tussen
traditionele isolatie en moderne openheid.
'Een nieuw Japans tijdperk' is

aangebroken, verklaarde de Japanse
premier Shinzo Abe tijdens de
slotceremonie van de Olympische Spelen
in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen
dat de tijden in zijn land serieus waren
veranderd, had hij zich verkleed als Super
Mario, de wereldbekende Nintendo-ﬁguur.
Door de pandemie wijzigden de plannen.
Nu gaan de Spelen wel door, maar zonder
buitenlands publiek dat het nieuwe Japan
kan bewonderen. Hoe groot is de
teleurstelling? En is er werkelijk een
zelfbewust en trots Japan opgestaan dat
de buitenwereld omarmt? Japankenner
Freek Vossenaar ging op onderzoek uit.
Van de vrouwelijke sushichefs en de
manga helden tot de sumoworstelaars en
de huwelijksmakelaars tot de campagne
om de Olympische Spelen binnen te halen:
hij zag veel obstakels en onzekerheid om
de toekomst zorgeloos te kunnen
omarmen. De gevierde harmonie en de
bewonderde tradities, ooit bindende
krachten, zetten nu een rem op de
ontwikkelingen. Moeizame relaties met de
buurlanden, vergrijzing, de omgang met
rampen als in Fukushima, de
ondergeschikte positie van de vrouw,
uitdijende steden in een land dat krimpt in zijn fascinerende verhaal laat Vossenaar
zien dat het Japanse verleden zich niet
snel laat verjagen.
Popular Science Blake Pierce
“Sophie Love's vermogen om magie over
te brengen aan haar lezers uit zich in
krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte
romantische boek voor op het strand, met
een belangrijke nuance: het enthousiasme
en de prachtige beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan de
complexiteit van veranderende liefde,
maar ook van veranderende psyches. Het
is een prachtige aanbeveling voor
romantieklezers die op zoek zijn naar wat
meer diepgang in hun leesleven.” -Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Een erg goed geschreven roman over de
worsteling van een vrouw (Emily) die haar
ware identiteit zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet
overdreven. Complimenten aan de auteur
voor dit fantastische begin van een serie
die zeer vermakelijk belooft te zijn.” -Books and Movies Reviews, Roberto
Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor
altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset
Harbor, die begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily
Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in
ruil voor haar vaders verlaten huis aan de
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kust van Maine. Ze heeft verandering
nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te
renoveren en er ontstaat een relatie met
Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich
voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat
zoals gepland. Emily komt er al snel achter
dat ze geen idee heeft hoe je een B&B
runt. Het huis vereist ondanks haar
inspanning dringende reparaties die ze
niet kan betalen. Haar gierige buurman is
nog steeds vastberaden om het haar
moeilijk te maken. En het ergste van alles:
juist wanneer haar relatie met Daniel
opbloeit, komt ze erachter dat hij een
geheim heeft. Een geheim dat alles zal
veranderen. Haar vrienden dringen erop
aan dat ze terugkomt naar New York en
haar ex-vriend probeert haar terug te
winnen, dus Emily moet een
levensbeslissing maken. Probeert ze het
uit te houden in haar vaders oude huis in
een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe
vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is
geworden? Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in een geweldige nieuwe
romantische serie die je zal laten lachen,
huilen en pagina's tot diep in de nacht
omslaan. En het zalje liefde voor het
romantische genre opnieuw doen
opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken
Boek 2) SVM Publishing
Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te
doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote
uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar
brengen. Naar de apotheker gaan.
Navraag doen in een motorwinkel. Een
depressieve vrouw onderhouden en haar
meenemen naar een restaurant, om er
een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar
het theater lopen om de repetitie bij te
wonen van een toneelstuk van eigen hand.
Een meisje bezoeken op haar ﬂatje. Op
straat praten met een boekhouder. In een
horlogewinkel de nieuwste modellen
bekijken. Daar een vreemd avontuur
beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan,
en daar de teruggekeerde echtgenote
begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een
wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed
te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan
gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent,
helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om
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zo snel mogelijk het boek opnieuw te
lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer
heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957)
publiceerde eerder meer dan veertig
andere boeken. Hij wordt zowel verguisd
als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut
lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende
cafégesprekken zo opschrijft dat je ze
eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben.
(...) Omdat Brusselmans zinnen altijd
lopen en hij zijn woorden met zorg kiest.
(...) Omdat Brusselmans je aan het lachen
maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over
De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is
een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud
en vorm. Als u dit decennium één
Brusselmans leest, laat het dan De
perfecte koppijn zijn. marc cloostermans,
standaard der letteren Over Toos: Toos
bevat onweerstaanbare passages. Vooral
de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis
omschreven (...). Het is genieten van een
vakman in goeden doen. jeroen versteele,
de morgen
Het meisje dat bleef leven Overamstel
Uitgevers
USA Today Bestsellerauteur Ella Miles
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brengt lezers een nieuwe, intense serie vol
dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik
dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik
een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist
ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk,
vastbesloten en ving de klappen op. Tot
de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In
plaats daarvan keerde ik terug. Om de
man te vinden die me had verkocht.
De sterren van Mithra (3-in-1) de Fontein
Jeugd
In Hoe de doden spreken vervolgt
McDermid de internationaal geprezen
thrillerserie over Tony Hill en Carol Jordan.
Als er op het landgoed van een oud
klooster een lichaam wordt aangetroﬀen,
blijkt al snel dat iemand die grond als zijn
persoonlijke begraafplaats heeft gebruikt.
Het klooster staat al jaren leeg, en
sommige van de lijken zijn vele jaren oud –
zou dit het werk kunnen zijn van
meerdere, onafhankelijke moordenaars?
Het onderzoek levert meer vragen dan
antwoorden op. Sinds het desastreuze
verloop van hun laatste zaak, moeten
Tony Hill en Carol Jordan vanaf de zijkant
toekijken. Beiden worstelen ze met hun
eigen problemen. Ondertussen wacht
iemand die er een gruwelijke modus
operandi op na houdt rustig op een kans
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om toe te slaan...
Style your Life Boekerij
Susan van Eyck werd voor haar
debuutroman ‘Mijn beeld van jou’
geroemd als ‘de Nederlandse Jojo Moyes’.
In haar tweede roman ‘Stuk van jou’
maakt ze die verwachtingen opnieuw
waar. Emma is 33 en voelt dat haar leven
stilstaat. Sinds het overlijden van haar
grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt
ze dat ze het verleden niet los kan laten.
Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar
beste vriendin, en van Wout, die Boris’
beste vriend was. Als Wout onverwacht de
kans krijgt een tijd in Engeland te gaan
wonen en Emma meevraagt, besluit ze in
een opwelling ja te zeggen. Misschien is
een andere omgeving net wat ze nodig
heeft. Als Emma in Engeland een nieuwe
liefde ontdekt, heeft ze het daar heel
moeilijk mee – het voelt alsof ze Boris
verraadt. Maar net als Emma tot het besef
komt dat ze haar verleden niet haar
toekomst kan laten bepalen, gebeurt er
iets waardoor ze misschien helemaal geen
keuzes meer heeft... ‘De lezers werden
ontroerd, er werden tranen weggepinkt.
Wat zijn we trots dat een Nederlandse
auteur op deze manier weet te
debuteren!’ Juryrapport Hebban Feelgood
Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s
licht te verwoorden. Aangrijpend,
ontroerend en knap geschreven.’ NBD
Biblion
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