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OCONNELL HUERTA
Hereniging Houtekiet
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?
Finding it 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
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.
Het leger van de Denen HarperCollins
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 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?
Slecht Singel Uitgeverijen
Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te
wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft
niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar
heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is
Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is

hij niet.
De dochter van de President A.W. Bruna Uitgevers
Het derde deel van De Jomsviking-serie Het is het jaar 1007.
Jomsviking Torstein is als heerser van het gebied Vingulmörk een
machtige man in Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is
slechts een vage herinnering. Maar conﬂicten blijken niet ver weg.
Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik Håkonsson, als de
Deense koning Sven Gaﬀelbaard heeft zijn zinnen gezet op de
Engelse koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense
heerschappij vielen worden opnieuw veroverd, en de verachte
koning Ethelred moet van de troon worden gestoten. Het leger
van de Denen voert de lezer naar de gewelddadige tijd waarin de
Scandinavische heersers allianties vormden om het noorden van
Groot-Brittannië te veroveren. Met het christendom in aantocht
staat de Oudnoorse samenleving op het punt voor altijd te
veranderen. De Jomsviking-serie in de pers ‘Het indrukwekkendst
is Bull-Hansens stijl, van de kleinste details tot de meest
indrukwekkende scènes. De personages zijn exotisch en
overtuigend. Bull-Hansen kan zowel poëtisch als dramatisch zijn.
Dit is bovenal een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een
boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid. Absoluut een
aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat ik
over Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
Man man man, het boek Querido Kinderboek
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
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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
Ik, voor eeuwig A.W. Bruna Uitgevers
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en
emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar
is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde
een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en
tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar
leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de
verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling
zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke
mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis,
het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste
eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in
haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en
romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen,
variërend van oude ﬁctieve familieverhalen tot thrillers. Als
Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die
gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn
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verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht
zijn.
De rat van Amsterdam Boekerij
Het is een prachtige, zonnige dag in mei, en Samantha Duncan
ligt zich te pletter te vervelen bij het zwembad in haar achtertuin.
Haar moeder, Zoe, is op haar werk; van haar neurotische
aanstaande stiefvader mag ze nergens aankomen, en omdat ze
de ziekte van Pfeiﬀer heeft, is ze gedwongen thuis te blijven van
school. Ze is dan ook blij als ze de buurvrouw hoort thuiskomen.
Misschien heeft Tiﬀany wel tijd om even met haar te kletsen.
Privédetective Jonathan Stivers van De Laatste Linie wordt
gevraagd om Zoe Duncan te helpen bij het opsporen van haar
spoorloos verdwenen dochter. Omdat niemand iets heeft gezien
of gehoord en er geen enkel spoor is, is hij ervan overtuigd dat
Sam door iemand uit haar naaste omgeving is ontvoerd. Maar
zelfs hij weet niet hoe dichtbij Sam is, tot hij begint te vermoeden
dat de keurige buren misschien niet zo netjes zijn als ze doen
voorkomen...
Het land van duizend morgens A.W. Bruna Uitgevers
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar
worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott.
Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd
uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone,
en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch
is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint
vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de
les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Het laatste leven A.W. Bruna Uitgevers
Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de meest geliefde
bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met
Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste
twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan
900.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij
is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en
ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen
Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in
Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen
aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
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toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig
wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel
meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd
niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger
en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige
gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden
in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen.
En anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij
allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op als
ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En
helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken,
al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend
hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden
over om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10)
en Juﬀrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept
Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Opgewekt naar de eindstreep A.W. Bruna Uitgevers
‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen
van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de
levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen
manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek
naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta
Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en
ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat
Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar
afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen
moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek
naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op
Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen
van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je
hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Droomuitzicht E. L. Todd
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de
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hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de helft van
de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt
worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid,
depressie, gewichtstoename... De meeste van deze symptomen
bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een verandering in
de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan
komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat
vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze
klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn.
De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan de
laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit de
praktijk.
Goddelijk in lingerie Thomas Rap
Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar
nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken
er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil
haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het
begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Deel 3Omdat
Ian zich bewust is van Francesca s onschuld worstelt hij met zijn
gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie
gaat zijn lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar
eigen verlangens gaat Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar
confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een puur
fysieke relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van
verleidelijke, verboden genot...
De gevaarlijke erfenis Boekerij
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.
Omdat ik aan je blijf denken J.M. Meulenhoﬀ
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.
Oorlogsgeheimen Boekencentrum
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog
kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
Scheikunde voor Dummies Lindhardt og Ringhof
'Hoera!' schreef Jan Wolkers in zijn dagboek op 8 december 1972,
toen hij van het bestuur van de Amsterdamse volkstuinvereniging
Amstelglorie had gehoord dat tuintje 294 aan hem was
toegewezen. 'Spitten, schoﬀelen en groente kweken!',br> Voor
Wolkers was de volkstuin in de jaren zeventig zijn Hof van Eden,
een weelderig groen paradijs met een klein wit houten huisje, dat
hij vaardig naar zijn hand kon zetten en waar hij in alle seizoenen
voluit leefde. 'We werken in de tuin, ik schrijf, Karina kijkt mijn
werk na en studeert wat, 's avonds drinken we een whisky met
een stukje ijs. Zo is het leven hier in de vrije natuur, die al met
lijsterbessen en mistige ochtenden vol parelende spinnenwebben
en bedauwde planten naar de herfst gaat.'
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Pearson Education
Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit
uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje
Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem
nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven,
heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen
niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet
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Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje verdween...
Race tegen de klok 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. 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...
Zondagsleven Boekerij
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en
Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat
niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid
Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en
niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder
openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere
leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja
en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het
proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te
denken over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en
verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot
elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige
openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige
van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze
nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik
moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven
stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

