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ISABEL JORDON
Australian Agriculture De Fontein Romans & Spanning
In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een
seriemoordenaar zijn slachtoﬀers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge
en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J.
Arlidge, Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep,
zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos
toe. Zijn slachtoﬀers legt hij om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze
sterven, zonder enig besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar
in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn
slachtoﬀers van een afstand te observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt voor een
onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller: duister, met geweldige personages en
nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team
speurders.’ – Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en
aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen van de
gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
California Farmer Penelope Sky
Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor
hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al
dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn
team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven
een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentiﬁceerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoﬀer
de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met
een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets
uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo
verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.
Clymer Yamaha YZ125-250; WR250Z, 1988-1993 Harlequin Bouquet
Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de
mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem op een
feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven.
Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is
zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei
opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar
Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel
detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
De doden voorbij Cargo
In Leuven worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun woning door een inbreker
neergeslagen: een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met een bronzen
kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens verdwijnt er iets waardevols.
Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een
plaatselijke, folkloristische ﬁguur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te maken te
hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar anders over.
En dan valt een derde slachtoﬀer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt
betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van ramp treﬀen Berg en zijn team
opnieuw een soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Popular Mechanics Lindhardt og Ringhof
Het hele Franse hof is in rep en roer: kardinaal Mazarin, de eerste minister van het koninkrijk, wil

voor het volgende carnaval een groots Italiaans melodrama opvoeren. Maar welk complot gaat er
werkelijk schuil achter deze weelderige opvoering? Dat vraagt de jonge Atto Melani zich af, de
hoofdrolspeler van het geheimzinnige spel. Samen met zijn trouwe secretaris gaat hij op
onderzoek uit en stuit op een duidelijke samenzwering die teruggaat tot het Florence van twee
eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale editie is de andere kant van de roman Mysterium.
Gezamenlijk vormen zij een geheel in de Moebius-tetralogie.
Wallaces' Farmer Haynes Manuals N. America, Incorporated
Popular Mechanics inspires, instructs and inﬂuences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to
our high-tech lifestyle.
Italiaanse kussen Houtekiet
In Wij en ik, de superieure nieuwe roman van Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een
upper class milieu waar het wemelt van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en waar
liefde, waarheid en ambities regelmatig op gespannen voet staan. In een Vlaamse verkaveling,
boven op een berg, woont de familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke kamt
haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren nauwlettend in de gaten. Haar
echtgenoot, de selfmade man Stefaan, maakt carrière in een door schandalen geplaagd
farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en benieuwd naar het echte leven, zoekt
haar eigen weg met de middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen aan het
grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud patroon doorbreken? Wij en ik is een
briljante, scherpzinnige familieroman, vol intrigerende karakters die met veel psychologisch inzicht
en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese mens de maat, en
beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met haar sublieme, spitsvondige
pen het tragische en het komische in een roman die zowel een literaire Desperate Housewives is
als een Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een
manke familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en
deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur van een nu al schitterend en in zijn
soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste roman Held werd genomineerd voor de bng
Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij
stond op de longlist van de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste
en aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is niet dood. Hij is
zojuist geschreven door Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang zal blijven
achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De Coster
de illusies van social climbers, in een roman die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd
ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
Griekse passie Boekencentrum
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het
ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen
voor minder geld dan je voor een kop koﬃe betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt
enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers
hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze
kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse
dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat
zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas
gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van
de Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al
jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans
maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf
willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio
en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van

hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky
Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat
je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Prairie Farmer HarperCollins
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen
ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard
bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper
vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke
winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Wij en ik Prometheus
Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp
van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie over je eigen
gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht
op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is voor
iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te
verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren
met behulp van onze geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit
hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op basis van:
wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen van
anderen; praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook
een naslagwerk om te koesteren.
Perfecte dood AnkhHermes, Uitgeverij
Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een
grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet
dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereﬀenen. JP’s zoon
Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens
moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande
romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion
‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee
te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Monteﬁore doet je vergeten
waar en met wie je bent.’ Libelle
Irena's kinderen Overamstel 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 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 den Ham.
Zelfherstel van binnenuit A.W. Bruna Uitgevers
Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over
hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering
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in het Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst family die boven aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige
president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou
hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit
meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel
actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Van de hemel in de hel Singel Uitgeverijen
American Motorcyclist magazine, the oﬃcial journal of the American Motorcyclist Associaton, tells
the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's available monthly to AMA
members. Become a part of the largest, most diverse and most enthusiastic group of riders in the
country by visiting our website or calling 800-AMA-JOIN.
De stagiair Dutch Venture Publishing
Op een koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge
Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op
bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet
voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie
tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de
acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoﬀer
werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is
als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween
Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het
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tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse
"gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
American Book Publishing Record Lindhardt og Ringhof
Silver Springs Is deze bad boy niet juist het béste wat haar kan overkomen? Deel 2 Na een zware
scheiding heeft Sadie Harris moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Als serveerster verdient ze
niet genoeg om rond te komen, laat staan om de voogdij over haar zoontje te krijgen - een strijd
die ze absoluut wil winnen. Wanneer ze een advertentie ziet staan voor huishoudster, besluit ze te
reageren. Spannend vindt ze het wel. Ze gaat dan immers werken voor Dawson Reed, de bad boy
die onlangs terechtstond voor moord! Dawson heeft de mensen in Silver Springs genoeg reden
gegeven om hem te wantrouwen, maar in dit geval is hij onschuldig. Hij wil zijn verleden achter
zich laten en de familieboerderij opknappen, zodat zijn gehandicapte zus weer thuis kan komen
wonen. De hulp van de lieftallige Sadie blijkt al snel onmisbaar. Na een tijdje merkt hij dat hij méér
van haar wil, maar durft zij het aan iets met hém te beginnen?
Het land van duizend morgens Harlequin Bouquet
Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens
de zomervakantie, van bestsellerauteur John 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
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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.
American Motorcyclist Pearson Deutschland GmbH
Popular Mechanics inspires, instructs and inﬂuences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to
our high-tech lifestyle.
The Prairie Farmer Nieuw Amsterdam
Joseph Ingram maakte de fout van mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan
zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij het mis. Nu zal ik
iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand. Maar zelfs als Joseph het
geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te
houden. Dus ik hou haar. En ik geef haar niet op.
Een stapje verder Harlequin
In de biograﬁe ‘Irena’s kinderen’ vertelt Tilar Mazzeo het waargebeurde verhaal over Irena Sendler,
de vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 2.000 Joodse kinderen wist te redden van
de dood. Als verpleegster werkte ze in een erbarmelijke getto in Warschau, waar ze met behulp
van een groep verzetsstrijders kinderen naar een veilig onderkomen kon brengen. Via grafkisten
en het riool wist Irena maar liefst 2.500 kinderen weg te smokkelen van de nazi’s. Schrijfster Tilar
Mazzeo heeft ervoor gezorgd dat dit indrukwekkende en ontroerende verhaal van Irena nooit in de
vergetelheid zal raken. Tilar Mazzeo is een Amerikaanse schrijfster van non-ﬁctie boeken en
biograﬁeën over een breed aantal onderwerpen. Een van haar eerste biograﬁeën was ‘De weduwe
Clicquot’ over de glamoureuze champagne godin Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin en werd een
New York Times bestseller. In ‘Irena’s kinderen’ beschrijft Mazzeo het aangrijpende verhaal van de
Poolse verpleegster die duizenden Joodse kinderen redde in de Tweede Wereldoorlog. Naast de
vele biograﬁeën die Mazzeo geschreven heeft, is ze ook meester in het schrijven van non-ﬁctie
boeken over wijn, van productie tot smaak.
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