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Eventually, you will very discover a supplementary experience and success by
spending more cash. still when? complete you say yes that you require to acquire
those every needs later than having signiﬁcantly cash? Why dont you try to get
something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend
even more in this area the globe, experience, some places, once history,
amusement, and a lot more?
It is your certainly own times to con reviewing habit. among guides you could enjoy
now is Takeuchi Tb23r Compact Excavator Operator Manual below.
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KEAGAN BEST
Een dans met zijn drieën - erotisch
verhaal Harlequin
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man
Elliot lijken een stel te zijn dat alles
heeft; zij is de dochter van een
succesvolle Britse juwelier, hij een
charmante zakenman vol levenslust.
Maar hun allergrootste verlangen mist:
een kind. Terwijl Louisa met miskramen
worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt
hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met
uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer
hij plots sterft moet Louisa het mysterie
dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich
onverwacht aangetrokken tot eigenaar
Leo, een ruige man met een bewogen
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verleden. En wanneer Elliots schokkende
verraad naar boven komt en niets meer
is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie
Louisa terechtkan. Dinah Jeﬀeries werd
in 1948 in Maleisië geboren. Ze
verhuisde toen ze negen was naar
Engeland, maar behield altijd een grote
voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de
bestsellerauteur van onder andere De
vrouw van de theeplanter en De dochter
van de zijdekoopman. Over Voor de
moesson: 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner
en bevestigt Jeﬀeries' reputatie als een
sublieme verteller en een scherpzinnig
observator van de twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.' Lancashire Post
Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het
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niet wegleggen.' Santa Monteﬁore 'Rijk
en ongelooﬂijk levensecht. De vrouw van
de theeplanter is historische ﬁctie op
haar best. Gewoonweg betoverend.' The
Sunday Express
Stuk van jou Luitingh Sijthoﬀ
'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
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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.'
Verlichte duisternis De Fontein
Romans & Spanning
Waargebeurd verhaal van de auteurs
van De fotograaf van Auschwitz Een
strijdbaar Joods meisje verzamelt
bewijsmateriaal voor het artsenproces in
Neurenberg Hedy Epstein is een meisje
als vele anderen. Ze is veertien jaar oud
en leeft een rustig leven met haar joodse
familie in een klein Duits dorpje. Tot 10
november 1938, de ochtend na de
Kristallnacht. Het lukt haar ouders om
Hedy te laten ontsnappen: ze word op
het Kindertransport naar Engeland
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gezet, net voor de ramp van de Tweede
Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar
later keert ze terug naar Duitsland, waar
de processen tegen de nazi-misdadigers
beginnen. Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid werken: in de
archieven moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het Artsenproces in
Neurenberg. In dit proces worden 23
artsen beschuldigd van onmenselijke
experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het
verzamelen van bewijsmateriaal zoekt
ze in de archieven ook naar sporen van
haar ouders, van wie ze voor het laatst
wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het
wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat
de heftige strijd aan en besluit te blijven
vechten zonder op te geven. De pers
over De fotograaf van Auschwitz ‘Een
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ontroerend bewijs van de kracht van een
man die vocht om zijn menselijkheid te
bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een
bescheiden maar onovertroﬀen getuige
van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een
gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten,
Boek van de Dag
Vuurwerk in de sneeuw Boekerij
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
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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
poging weer wat meer grip op de
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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.
Toevluchtsoord Kim Richardson
Cayson en Skye genieten van hun geluk
tijdens de wintermaanden. Ze slapen
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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
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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?
De gevaarlijke erfenis Boekerij
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.
Man man man, het boek A.W. Bruna
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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
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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
Hereniging HarperCollins
In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden
tientallen jaren lang duizenden meisjes
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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
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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.
Mathilda's geheim Overamstel 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
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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
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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.
Waterland Prometheus
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
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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?
Zomerse dagen Lev.
Het Zuid-Limburgse dorp waar de
elfjarige Tuur woont, is bezet door de
Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje
vinden dit eerst wel spannend. Maar
langzaam maar zeker komen de
kinderen erachter dat de bezetters in
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staat zijn tot de ergste dingen. De
volwassenen proberen zoveel mogelijk
voor hen geheim te houden: de Engelse
piloot die op zolder verstopt zit, wie de
Duitsers helpen en wie er in het verzet
zitten. Dan vertelt Maartje aan Tuur dat
ook zij een groot geheim heeft. Ineens
komt de oorlog heel dichtbij… Deze
speciale ﬁlmeditie biedt het verhaal én
exclusief beeldmateriaal uit de ﬁlm.
Slecht Baas
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
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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 meisje dat bleef leven Lindhardt
og Ringhof
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King
New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden
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in een steegje. Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe naam: Eve
Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een
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
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lezer die enkele uurtjes ontspanning
zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal,
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
Nu ik je zie Singel Uitgeverijen
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.
Ideale buren Sophie Love
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
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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
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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.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek
2) 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
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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...
Familiegeheimen SVM Publishing
Drie legendarische diamanten, symbool
voor liefde, kennis en barmhartigheid en macht... (1) JONKVROUW IN NOOD
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Wanneer een radeloze vrouw bij
detective Gade Parris aanklopt, aarzelt
hij niet haar te helpen. De vrouw
herinnert zich niets meer, maar heeft
wel een koﬀer met meer dan één miljoen
dollar bij zich én een gigantische
diamant. Hij gelooft niet dat de vrouw dit
alles gestolen heeft, daarvoor is ze te
open en te eerlijk. Dat ze ook
onweerstaanbaar is, probeert hij te
negeren - dat leidt hem maar af van zijn
werk... (2) WILDE AVONTUREN M.J.
O'Leary schrikt zich dood wanneer ze
wordt overvallen, maar omdat ze de
zwarte band in karate heeft, kan ze
terugvechten. De strijd is nog onbeslist
wanneer ze beiden worden aangevallen
door een gewapende man.
Noodgedwongen kiest ze de kant van de
eerste overvaller, en samen gaan ze
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ervandoor. Deze Jack Dakota blijkt
bedrogen te zijn, en het lijkt erop dat het
allemaal draait om de schitterende
diamant die M.J. van een vriendin heeft
gekregen... (3) ALS EEN BLAUWE VLAM
Grace Fontaine was de derde van de
vriendinnen die een exemplaar van de
Sterren van Mithra in haar bezit had, en
dat heeft haar het leven gekost. Althans,
dat denkt inspecteur Seth Buchanan.
Maar dan blijkt dat er sprake is van een
misverstand: Grace leeft nog! Seth is
meteen onder de indruk van haar
persoonlijkheid en haar schoonheid,
maar tijd om daarbij stil te staan heeft
hij niet. Hij is er namelijk van overtuigd
dat ze nog steeds gevaar loopt... Deze
boeken zijn ook los verkrijgbaar.
De sterren van Mithra (3-in-1) Querido
Kinderboek
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Na de prijswinnende podcast nu: Man,
man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man
man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris
Bergström – bekend van de podcast Man
man man – je alles wat je altijd al wilde
weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit
boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare
en grappige inkijk in hoe De Moderne
Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het
boek enkele langere persoonlijke
verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne
hebben om over emoties te praten of te
tonen wie ze echt zijn’. Man man man is
met maandelijks meer dan een half
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miljoen streams een van de meest
beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen
uit de podcast lokten duizenden mensen
naar de zalen. Man man man, het boek
is de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het
is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek
‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over
een ander thema, zitten vol bijzondere
momenten. De sleutel naar het succes is
hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van
Sunset Harbor – Boek 2) Lindhardt og
Ringhof
Elena heeft de Grote Wedloop overleefd
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en is uit de klauwen van de
hogepriesters gebleven, maar heeft er
een hoge prijs voor betaald. Het Hart
van Arcania, de machtigste magische
steen in het land is nu in handen van de
slechte priesters. Maar wat nog erger is;
Jon is gevangen genomen.
Het Koningshuis van de Scotch
Harlequin IBS Thriller
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.
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