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DAVILA NOELLE
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien
Prometheus
Biograﬁe over de Duits-joodse arts Lilli

Jahn (1900-1944), die naar een
werkkamp en later naar Auschwitz werd
gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.
Nederlandsche Zeereizen A.W. Bruna
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Uitgevers
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
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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.
Stop met pleasen HarperCollins
‘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
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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,
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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-enmuisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl
Als van jou houden verkeerd Harlequin
Bouquet
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
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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-NietDood-club is uit elkaar gevallen. Af en
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
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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.
HWM Nieuw Amsterdam
In de biograﬁe ‘Irena’s kinderen’ vertelt
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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
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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.
Kus om middernacht Boekerij
Ze is op de vlucht en rent regelrecht in
zijn armen... Als jong meisje werd Jenna
ontvoerd door een groep religieuze
fanatici. Haar strenge opvoeding in
gevangenschap en volledige afzondering
heeft haar tot een gehoorzame en
verlegen vrouw gemaakt. Tenminste, dat
wil ze de leiders van de groep doen
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geloven. Eigenlijk wacht ze gewoon het
juiste moment af om te ontsnappen...
Isaac Deveraux is onmiddellijk
geïntrigeerd door de mysterieuze en
sensuele vrouw die zijn pad kruist. Ze
lijkt doodsbang maar weigert hem te
vertellen waarom. Als hij ontdekt dat er
heel machtige en gevaarlijke mensen
achter haar aan zitten, zweert hij haar
koste wat kost te beschermen - en héél
dicht bij zich te houden. Want vanaf de
allereerste aanraking weet hij één ding
zeker: hij wil dat ze de zijne wordt!
Sterspeler Blake Pierce
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
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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
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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.
Irena's kinderen J.M. Meulenhoﬀ
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
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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...
In corontaine Blake Pierce
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de
hand van de arme en emotioneel
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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

8

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 verschenen en wereldwijd meer dan
100 miljoen keer verkocht zijn.
Opgewekt naar de eindstreep Harlequin
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
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toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering 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
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op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een
Avery Black Mysterie – Boek 2) Harlequin
Bouquet
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
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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.
Perfecte dood Ambo|Anthos
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
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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.
Nederlandsch-romeinsche Daktyliotheek.
HarperCollins
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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
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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
Griekse passie Boekerij
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg
de hoofdredacteur van NRC Handelsblad
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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
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laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Zelfherstel van binnenuit A.W. Bruna
Uitgevers
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
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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 dochter van de President A.W. Bruna
Uitgevers
Virgin River 10½ – Kus om middernacht
De bekende Virgin River-boeken nu
verﬁlmd voor Netﬂix Al is Jack's Bar dé
plek om oud en nieuw te vieren, Sunny is
helemaal niet in feeststemming. Ze
heeft trouwens maar één voornemen
voor het nieuwe jaar: geen mannen
meer. Ook Drew wil voorlopig vrijgezel
blijven. Maar of hun voornemens het
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kunnen opnemen tegen een blokhut, een
sneeuwstorm, naaldhakken én Virgin
River... is zeer de vraag!
De rat van Amsterdam Singel
Uitgeverijen
“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
GEJAAGD is boek #5 van de bestselling
Riley Paige-mysteriereeks, die begint
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met de #1 bestseller EENS WEG (Boek
#1)! Een ontsnapping uit een
zwaarbewaakte gevangenis. Hectische
oproepen van de FBI. Special Agent Riley
Paige’s ergste nachtmerrie is
uitgekomen: een seriemoordenaar die zij
jaren geleden heeft opgesloten, is
ontsnapt. En zijn belangrijkste doelwit is
zij. Riley is gewend om de jager te zijn,
maar voor het eerst wordt er op haar–en
haar familie–gejaagd. Terwijl de
moordenaar haar stalkt, begint hij ook
aan een nieuwe golf van moorden, en
Riley moet hem stoppen voor het te laat
is–voor de andere slachtoﬀers, en voor
haarzelf. Maar dit is geen gewone
moordenaar. Hij is te slim, hun kat-enmuis spel is te verdraaid, en op een of
andere manier blijft hij haar altijd een
stap voor. Wanhopig om hem te
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stoppen, realiseert Riley zich dat er maar
een manier is: ze moet terug in het
verleden graven, in de gestoorde geest
van de moordenaar, zijn oude zaken, en
opnieuw leren wat hem aandrijft. De
enige manier om hem te stoppen, beseft
ze, is om de duisternis die ze dacht
achter zich gelaten te hebben, opnieuw
te confronteren. Een hartverscheurend
spannende, duistere psychologische
thriller. EENS GEJAAGD is boek #5 in een
meeslepende nieuwe serie–met een
geliefd nieuw personage–dat je tot laat
in de nacht zal laten doorlezen. Boek #6
in de Riley Paige serie zal binnenkort
beschikbaar zijn.
Dromen van Italië Harlequin Holland
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino
en Edward, Mimi, en Elise durven het
aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse
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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
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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!
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Vuurwerk in de sneeuw Luitingh
Sijthoﬀ
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
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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
Hereniging Harlequin
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
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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.
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