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superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd
Champagne. Il sacrificio di un terroir Samuel Cogliati 2008

om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1

Andersens sproken en vertellingen Hans Christian Andersen 1895

missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de

Geschiedenis van Vlaenderen Joannes Petrus van Male 1843

Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als

Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt

het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan

verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is

waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson

dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de

vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet

misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van

weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-

de duivel.

Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de

Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.'

wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

Publishers Weekly

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om

Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand Willy Louis Braekman 1990 Folkloristisch overzicht van met name 18e-

echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

eeuwse Vlaamse volksliederen.

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet

Lawinegevaar Suzanne Vermeer 2016-11-08 Chantal Donkers breekt definitief door als strafrechtadvocate na

meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met

het winnen van een zaak die vol in de aandacht van de media staat. Ineens hoort ze bij 'de groten' en is ze

een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor

een graag geziene gast in nieuws- en actualiteitenprogramma's. Dat de roem ook een keerzijde heeft, ontdekt

zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

ze als ze te maken krijgt met een stalker. Om even te ontsnappen aan alle stress en drukte boekt Chantal

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze

een skivakantie naar Zwitserland met haar vriend Niels. Maar een week voor vertrek gaat 's avonds de

gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert,

deurbel. Er staat een meisje op de stoep dat beweert de dochter te zijn van Chantals jongere zus Amber. De

gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

zus met wie ze al ruim tien jaar geen contact meer heeft. Het meisje stelt zich voor als Fenna en stapt naar

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

binnen met de woorden: 'Mama zegt dat ik bij jou veilig ben.'

Wet op het onderwijs 1854

Lokaas Lee Child 2011-06-17 In dit tweede deel in de bloedstollende Jack Reacher-serie van Lee Child wordt

De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums

Reacher ontvoerd wanneer hij iemand op straat een handje helpt... In Lokaas, het tweede deel in de
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bloedspannende Jack Reacher-serie van Lee Child, ontmoet ex-militair Jack Reacher tijdens een

experimenten thuis met moleculair koken, stelt zijn heethoofdige collega Andrea hem voor gezamenlijk een

ontspannende wandeling in Chicago een aantrekkelijke jonge vrouw die slecht ter been is. Reacher helpt haar

cateringbedrijfje voor liefdesmenus te starten. Aanvankelijk koken ze voor stellen die door een seksueel

een handje, maar als ze zich omdraaien kijken ze recht in de loop van twee revolvers. Drieduizend kilometer

therapeute worden aangedragen. Maar het succes van Love Food spreekt zich rond en een veel

verder zitten ze vast in een geheim kamp in het uitgestrekte noorden van Montana. De vrouw zegt dat ze

kapitaalkrachtigere clientèle dient zich aan: politici en mensen uit het bedrijfsleven en hun grijszones.

Holly Johnson heet en een FBI-agente is. Holly heeft lef en ze is sterk, maar de doorgewinterde Reacher

Maravan is bezorgd dat hun zaak onfatsoenlijk wordt. En dat wordt het ook. Maar hij heeft het geld dringend

voelt dat er meer achter steekt. Bovenal beseft hij dat ze een team moeten worden en elkaar moeten

nodig om zijn familie in Sri Lanka te ondersteunen. Wereldwijde financiële crisis, een burgeroorlog in Sri

vertrouwen, willen ze overleven... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In

Lanka en een bedrijf dat onopgemerkt een succes is: Love Food, voor een discreet têta-à-tête. Nooit zat

2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,

Suter zó dicht op de huid van onze moderne tijd. Mét recepten!

gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Compleet verslavend.’ The New York Times ‘Jack Reacher is de

doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een

hedendaagse James Bond, een held waar je niet genoeg van kunt krijgen.’ Ken Follett

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en

Den Nassauschen lauren-crans Jan Janszn Orlers 1610

macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er

Bossen van Vlaanderen Guido Tack 1993

is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen

Gepakt Karin Slaughter 2020-11-10 Een geweldig kort verhaal van de onbetwiste Queen of Crime Special

zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.

agent Will Trent wacht in een plaatselijk pompstation op zijn ijskoude cola. Maar door Wills ruige

Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

undercoveruiterlijk zien de beveiligingscamera’s en het verveelde personeel iemand anders: de gevaarlijke

verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

crimineel Bill Black. De hel die plotseling in de winkel losbreekt stelt Will – en zijn misdadige alter ego –

maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

zwaar op de proef. Een agent wordt neergeschoten, een zak met geld valt op de vloer. Een jonge vrouw

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar

verdwijnt spoorloos, en de dader vlucht weg in een gehavende pick-up, op de hielen gezeten door Will...

eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond

een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden!

mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In

'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het

De proefster Giusseppa Torregrossa 2011-08-10 Wanneer haar echtgenoot ervandoor gaat, blijft de

turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en

Siciliaanse Anciluzza achter met twee kleine kinderen. Ze gooit noodgedwongen het roer om en begint, om in

in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over

haar levensonderhoud te kunnen voorzien, een winkeltje met typisch Siciliaanse producten. In de ruimte

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.

achter de winkel kookt ze vissoep, kneedt ze het deeg voor ricottataartjes, laat ze de blanc-manger met

De heerlijkheden van het land van Mechelen Johan Theodoor de Raadt 1889

amandelen inkoken en frituurt ze aubergines voor de ratatouille. Anciluzza verwelkomt dorpsbewoners en

De kok Martin Suter 2011-09-07 Maravan is een uiterst getalenteerde, gepassioneerde kok. Op Sri Lanka

toeristen in haar winkel en ze stilt hun honger, in alle opzichten. Zo ontdekt onze hartstochtelijke winkelierster

heeft zijn oudtante hem ingewijd in de kunst van het koken, onder meer in het bereiden van lustopwekkende

zowel voor als achter de toonbank de smaak van heerlijke, vluchtige liefde. 'Zoet als vijgen, fris als munt, een

gerechten. Maar hij werkt ver onder zijn niveau als kokshulpje in een Zürichs sterrenrestaurant, want hij is

zinnenprikkelende roman over Anciluzza, die tijdens een sensuele Siciliaanse zomer de smaak van de liefde

asielzoeker. Als hij ontslagen wordt omdat hij af en toe een duur stuk keukengereedschap leent voor

leert kennen.'- Italië Magazine
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Het gewicht van een piano Chris Cander 2019-10-03 Het gewicht van een piano van Chris Cander is een

Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft

meeslepende roman over de vlucht van een joods gezin en de reis van een jonge vrouw, voor altijd

hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen.

verbonden door een bijzonder instrument Het gewicht van een piano van Chris Cander is een ontroerende

Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist

historische roman tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Voor de lezers van Haar naam was Sarah en

wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal

Seringenmeisjes. Sovjet-Unie, 1962. De achtjarige Katja luistert naar de oude bovenbuurman, die elke nacht

veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert

pianospeelt. Er wordt gefluisterd dat hij een gedeserteerde SS’er is, maar Katja krijgt een band met hem. Na

haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar

zijn overlijden erft zij de antieke Blüthner-piano. Wanneer ze later trouwt met een joodse man, is het niet

vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals

langer veilig voor hen in Rusland. Ze emigreert met haar gezin naar Amerika en de piano raakt zoek tijdens

de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe

hun vlucht. Californië, 2012. De zesentwintigjarige Clara moet op zoek naar een nieuw appartement. De

romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde

verhuizing wordt bemoeilijkt door de piano, die ze van haar vader voor haar twaalfde verjaardag heeft

voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.

gekregen, kort voordat haar beide ouders omkwamen bij een brand. In een opwelling zet Clara de piano te

Il vino degli altri Andrea Scanzi 2010

koop. Als snel meldt zich een koper, die Clara toch weer aan het twijfelen brengt: wil ze er wel van af? Het

Audenaerdsche mengelingen 1852

gewicht van een piano gaat over herinnering, identiteit en de helende kracht van muziek. 'Een begenadigd

Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith

verhalenverteller.' - The New York Times ‘Het gewicht van een piano is ontroerend als een meeslepende

Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team

melodie; het laat je niet los en is onmogelijk te vergeten.’ – Christina Baker Kline 'Cander grijpt de lezer direct

kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn,

bij het begin van deze mooi geschreven roman.' - Kirkus Reviews

ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's

te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet,

vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en

een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel

beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het

veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om

enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van

de wereld van de ondergang te redden...

veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor

Aardige jongens Patrick Modiano 2014-11-13 In de omgeving van Parijs staat het lyceum Valvert, bestemd

romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane

voor jongens uit rijke, liberale kringen. Deze jongens zijn vrijwel allemaal door hun ouders in de steek gelaten,

Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit

het internaat vormt hun enige houvast in de wereld. Zij studeren, beleven intense vriendschappen en

zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De

avonturen, gaan weer uiteen. Twintig jaar later: de verteller in Aardige jongens speurt de wegen na die de

romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van

jongens in die twintig jaar zijn gegaan. Geen van hen heeft zijn draai kunnen vinden in het leven. Ze zijn gek

een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en

of excentriek geworden, gevlucht in het Vreemdelingenlegioen of in de drugs, of simpelweg vereenzaamd.

voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die

Valvert heeft de vorm aangenomen van het verloren paradijs.

begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,

Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas

appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft

en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een

verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er

leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In

ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate

Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden
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van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden,

Guiliano cadeau geven.’ – Ilonka Leenheer in ELLE

voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven

Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een

daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad;

revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een

hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de

revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die

toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste

direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen

zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog

van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog

niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog

voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de

niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre

Keuren, costumen ende usantien, van Desseldonck, Sleydegem, Lovendeghem, Waerschoot, Doorezele ende

slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell

Hyfte 1775

zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke

Nu niet. Nooit niet Kirsten Boie 2002 Al vanaf de eerste dag dat Karl bij hem in de klas komt, voelt Niklas

prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft

zich niet op zijn gemak bij hem; het pesten wordt treiteren en terroriseren. Vanaf ca. 12 jaar.

inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne

De schaar en schaarmannen tot opheldering van dit wapenfiguur Derk Buddingh 1872

is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.

De Brugse Burg Hubert De Witte 1991

Memory Lane Patrick Jean Modiano 1983 Verhaal over het uiteenvallen van een oude vriendenkring.

Tom Clancy Vijandelijk contact Mike Maden 2020-11-03 In een race tegen de klok moet Jack Ryan jr. een

Het diner Herman Koch 2009-10-31 Twee echtparen gaan een avond uit eten in een restaurant. Ze praten

internationaal complot zien tegen te gaan. Jack Ryan, president van de Verenigde Staten, heeft verregaande

over alledaagse dingen, dingen waar mensen tijdens etentjes over praten: werk, de laatste films,

plannen om de verdediging van de oostgrens van Europa te versterken. Plotseling wordt hij echter, om

vakantieplannen. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen.

onverklaarbare redenen, gedwarsboomd. Maar door wie precies? En waarom? In een poging om meer te

De twee vijftienjarige zoons van beide echtparen, Michel en Rick, hebben samen iets uitgehaald wat hun

weten te komen over de vijand wordt Ryans zoon Jack jr. door de Campus naar Polen gestuurd. Wat hij daar

toekomst kan verwoesten. Tot dusver zijn alleen vage beelden van de twee in Opsporing verzocht vertoond

niet verwacht te ontdekken, is een wereldwijde samenzwering. Een complot dat terugleidt naar... Washington

en zit het onderzoek naar hun identiteit vast. Maar hoe lang nog? Wat de situatie nog ingewikkelder maakt is

D.C. Jack jr. moet tot het uiterste gaan om achter de waarheid te komen. Daarbij komt hij tegenover een

dat de vader van Rick de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is.

vijand te staan die maar op één ding uit is: vijandelijk contact.

Brugge Onder-Zocht: Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek Hubert de Witte 1991

Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden 1899

Costumen van den ambachte van Bouchaute 1775

Waarom Franse vrouwen niet dik worden Mireille Guiliano 2013-02-12 ‘In haar boek toont ze opgewekt aan

De Val van Antwerpen Jozef Muls 1918

hoe makkelijk het is om van het leven te genieten en toch moeiteloos in de meest krappe Chanel-pakjes te

Aloude geschiedenis der Belgen of Nederduitschers Philip Marie Blommaert 1849

passen.’ – de Volkskrant ‘Niet alleen geschikt voor vrouwen met over gewicht, maar ook voor iedereen die

De luister van ons oude recht Eg. I. Strubbe 1973

van lekker eten houdt.’ – De Telegraaf ‘Voortaan ga ik iedereen die níét eten wil het boek van Mireille
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