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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 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?
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een
moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar
dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk
dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De
vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich
eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
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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?
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in
de duisternis, en dat is precies waar ik thuishoor.
Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik
veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik echt ben. En
die zwarte diamant aan haar vinger schuiven.
Ontvoerd. Meegenomen naar een privé-eiland. Ik
had nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. Ik had
me nooit kunnen voorstellen dat een toevallige
ontmoeting aan de vooravond van mijn achttiende
verjaardag mijn leven zo volkomen zou veranderen.
Nu behoor ik hem toe. Julian. Een man die even
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meedogenloos als knap is — een man wiens
aanraking me in vuur en vlam zet. Een man wiens
tederheid verwoestender is dan zijn wreedheid. Mijn
ontvoerder is een raadsel. Ik weet niet wie hij is of
waarom hij me heeft ontvoerd. In hem bevindt zich
duisternis—duisternis die me evenzeer aantrekt als
beangstigt. Ik ben Nora Leston. Dit is mijn verhaal.
Geheime rekeningLindhardt og Ringhof
Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazcatekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete
zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn
de doden? Open het oog!’ In zijn notitieboekje staan
vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over
‘bezoekers’. Als de Nederlandse toeristengids Ángel en
zijn Peruaanse collega Luz de man vinden, worden ze
ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de man
in hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij
achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun spectaculaire
zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het
mysterie opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve
geschiedenis van de mensheid... Maar is de wereld daar
klaar voor?
Er zijn weinig politici die hun stempel zozeer op de
vaderlandse politiek hebben gedrukt als Hans Wiegel.
Zijn retorische talenten, zijn 'gewone-mensen-taal', zijn
gevatheid, zijn vermogen om gecompliceerde
onderwerpen tot hun essentie terug te brengen en zijn
humor bezorgden hem al snel een grote aanhang. In
1967 kwam hij als 25-jarige Gooise Amsterdammer de
Kamer in, tot dan toe als jongste Kamerlid ooit. Hij was
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oppositieleider ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Zijn
finest hour als VVD-politicus beleefde hij in 1977. Wiegel
werd vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken
(1977-1981). Tot veler verbazing verliet hij in 1982 op
41-jarige leeftijd de Haagse politiek en werd commissaris
van de Koningin in Friesland. Zijn persoonlijke leven is
getekend door de tragische dood van zijn eerste en zijn
tweede vrouw, beiden om het leven gekomen bij een
verkeersongeluk. 00In 'Hans Wiegel' beschrijft Pieter
Sijpersma met een scherp oog voor veelzeggende
details en sprekende anekdotes het leven van een van
de meest talentvolle én meest controversiële politici van
na de Tweede Wereldoorlog. Zijn biografie is
tegelijkertijd een beschrijving van het politieke klimaat in
de jaren zeventig en tachtig ? en van de Nederlandse
cultuur in die tijd.
De wilde orchidee is het dramatische verhaal van de
eigenzinnige Russische Lydia Ivanova en haar strijd om
te overleven in het tumultueuze, door oorlog geteisterde
China van 1928. Lydia en haar beeldschone maar
onverantwoordelijke moeder zijn tijdens de revolutie uit
Rusland gevlucht, en wonen als berooide outsiders in
China. Noodgedwongen slaat Lydia aan het zakkenrollen
in de oude Chinese binnenstad en raakt daardoor
verstrikt in de netten van de criminele broederschap die
wordt gedomineerd door bijzonder wrede triades. Het is
Chang An Lo, een jonge idealistische communist, die
haar redt en op wie ze hopeloos verliefd wordt. Hij en
Lydia staan aan weerszijden van de politieke en sociale
scheidslijnen en hun wederzijdse liefde is even
onvergeeflijk en schaamtevol in de ogen van de
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Europeanen als in de ogen van de Chinezen. En hoeveel
Chang ook van Lydia houdt, wil hij blijven vechten voor
zijn politieke idealen. Een keuze die niet alleen hijzelf,
maar ook Lydia bijna met de dood moet bekopen.
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.
Josephine Rombouts en haar man raken op een dood
spoor als blijkt dat hun zoons niet goed gedijen in het
Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te
reageren op een advertentie die een nieuw bestaan in
een ecogemeenschap in Schotland belooft. Als ze zijn
aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt de realiteit
daar rauwer dan de ecologische droom die hun was
voorgespiegeld. emDe weg naar Cliffrock Castleem
beschrijft het vertrek uit Nederland, de weg langs
onderwijsbegeleiders en leerplichtambtenaren, een
strafzaak en het opbouwen van een nieuw leven in een
ander land. Josephine moet in haar nieuwe woonplaats
leren omgaan met een manische landeigenares, een
pyromane Japanse monnik, stugge Schotse
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medebewoners, veel sneeuw en een spookdorp. Als ze
hoort dat op een naburig landgoed, Cliffrock Castle, een
witte cottage beschikbaar is en een huishoudster wordt
gezocht, grijpt ze deze onwaarschijnlijke strohalm met
beide handen aan.
Kim verruilt het pittoreske eiland Groix voor de Cote
d’Azur, om als gezelschapsdame in dienst te treden van
de steenrijke en dementerende Gilonne. Deze
excentrieke bejaarde krijgt wekelijks bezoek van haar
zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder. Kim raakt
gecharmeerd van het duo. Maar dan ontdekt ze dat de
echte en enige zoon van Gilonne twee jaar eerder is
verongelukt. Gilonne lijkt hier niet van op de hoogte te
zijn. Wie is deze man die wekelijks op bezoek komt? Kim
is vastbesloten dit familiegeheim te ontrafelen.
Ondertussen vraagt ze zich af of ze er wel goed aan
heeft gedaan haar veilige eiland, waar het leven
opgeruimd en overzichtelijk was, te verlaten.
Sarie en Barend maken plannen om na hun pensioen met
hun camper een trektocht door Europa te maken. Voordat het
zover komt, blijkt Sarie kanker te hebben. Terwijl Barend er
alles aan doet om het lot te bezweren, ziet Sarie af van
verdere behandeling. Met nog maar kort te leven stelt ze voor
om alsnog op reis te gaan, naar het Zweedse Öland, waar ze
indertijd verliefd werden. Sander Kollaard debuteerde met
Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde, dat in 2014 werd
bekroond met de Van De Hoogtprijs. In 2020 ontving hij de
Libris Literatuur Prijs voor zijn tweede roman Uit het leven
van een hond. Het boekenpanel van De wereld draait door
riep Stadium IV uit tot het boek van de maand. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Koorts is een spannende thriller van bestsellerauteur Saskia
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Noort. Wanneer Dorien de uitbundige Ellen ontmoet wordt ze
geconfronteerd met de voorspelbaarheid van haar leven. Ze
verbreekt haar relatie en vertrekt met haar vriendin naar Ibiza.
Samen storten ze zich in het feestgedruis. Tot een van hen
plotseling verdwijnt. Vanaf dat moment begint een
koortsachtige zoektocht over Ibiza. Saskia Noort zette in één
klap de Nederlandse literaire thriller op de kaart met Terug
naar de kust. Daarna verschenen De eetclub, Nieuwe buren,
De verbouwing, Koorts en in november 2013 Noorts nieuwste
thriller Debet. Noort was best verkopende thrillerauteur in
2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer dan 2,5 miljoen
exemplaren van haar thrillers verkocht.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar
één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street
carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er
nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een
bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn
vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol
hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij
zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet
hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke
waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die
uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd
geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar
de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier
in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde
Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006
wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij
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bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks
die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’,
‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
In Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas
geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt
te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de
schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden
minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee
Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet iets
wat ze niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar
als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan?
Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel
verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De
tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en
wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat Carolee
heeft gezien.
“Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan
haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op
het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en
de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel
aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar
ook van veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat
meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review
(Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de
worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit
zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en
haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin,
maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur
voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk
belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos
(over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset
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Harbor, die begint met het eerste boek: VOOR NU EN
ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar
baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar
vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld
om het historische huis te renoveren en er ontstaat een
relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om
de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar
niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat
ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist
ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om
het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter
dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal
veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar
terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken.
Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een
klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en
leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is
geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een
geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen,
huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje
liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien.
Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van
Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn
huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek
en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar
schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar echter en
ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht
bij Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar
schildertalent op waarde wordt geschat. Er breken woelige
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tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die
de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze
voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar
hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee
op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan
bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende
verhaal van Catrijn met een intrigerende periode uit de
Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin handel,
wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste
bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door
criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich
inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar
de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke
plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild
vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de
eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten
werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het
ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,
James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring
van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van
wind De ring van de hemel
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er
een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn
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beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima
voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze
een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets
wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en
nu is alles anders...
Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving,
in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar
een menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar
vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn.
Parallel met de levensgang van de sterk getekende Kate
loopt het leven van dokter Rodney Prince, die een
veelbelovende carrière opzijzet om de armen van Newcastle
te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn
beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun
beider achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en
Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart
voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed verstoord door
de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd
zomaar op te geven...
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en
licht de putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en
drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de last op de
bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende
verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de
ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in
Ierland. In de opvanghuizen van een vergelijkbare
kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes
opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en
naaiateliers. Voor het eerst vertellen deze slachtoffers de
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schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet
durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel
nooit met elkaar praten en kregen voor zowat alles straf. Ze
werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker
opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit ereaders The Power of the Heart brengt de kracht, de wijsheid,
de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen
vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo
Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en
Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de
noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de
Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een
boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele
onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare
internationale beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware
potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie. Coelho,
Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape
overtuigt.
Fleurs hart breekt als haar man Greg stelt nooit kinderen te
willen, en dan wordt ze ook nog eens ontslagen. De
onverwachte erfenis van een tante is dus een welkome
aanleiding om de stad te ontvluchten. In Kingfi sher Bay
aangekomen vindt Fleur de dagboeken van tante Annie uit de
jaren dertig en ze ontdekt dat haar vader jarenlang dingen
heeft verzwegen... Kunnen tachtig jaar oude fouten nu nog
rechtgezet worden? En kunnen Fleur en Greg hun huwelijk
nog redden?
Praktische adviezen voor het vergaren en beheren van
vermogen.
Gelekte wachtwoorden, geplunderde bankrekeningen of
gestolen naaktfoto's: hackers zijn ontzettend vaak in het
nieuws. Maar wat schuilt er achter die verhalen? Voor zijn
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werk bij RTL duikt tech-journalist Daniël Verlaan al jaren in de
duistere wereld van hackers en hoe zij inbreken op
computers, smartphones en je online-accounts. In de
krochten van het web komt hij de meest bizarre en
spannende verhalen tegen, waarvan hij de belangrijkste in dit
boek uit de doeken doet. 0'Ik weet je wachtwoord' laat zien
wat er allemaal in deze digitale uithoeken gebeurt, en hoe je
jezelf zo goed mogelijk kunt beschermen - zelfs als je
helemaal niet zoveel van het internet begrijpt. 0.
Heerlijk arrogante tycoons, hoog oplaaiende hartstocht,
hemelse kussen... (1) VERLOREN IN HARTSTOCHT Rebecca adoreert haar knappe minnaar, Xandros, maar is
voortdurend bang dat hij genoeg van haar zal krijgen.
Wanneer hij dan inderdaad hun relatie verbreekt, ontdekt ze
pal daarna dat ze zwanger is. Ze zal naar Xandros terug
moeten om de trotse Griek te vertellen dat hij vader wordt van een tweeling! (2) VERBODEN LIEFDE - Het zou een
grote fout zijn om verliefd te worden op haar nieuwe baas, de
schatrijke Jack Marchant, maar hoe kan Ashley haar
gevoelens voor hem onderdrukken? Terwijl Jack weet dat het
verkeerd is om toe te geven aan de hartstocht die in hem
oplaait, kan hij niet anders dan Ashley verleiden. Al zal hij
haar onherroepelijk verliezen zodra ze zijn geheim ontdekt...
(3) ONGEKENDE PASSIE - Prinses Sophie heeft schoon
genoeg van haar leven aan het hof. Ze vlucht incognito naar
Australië, waar ze een baantje vindt als kokkin op een ranch.
Net als ze zich helemaal veilig waant en begint te wennen
aan het plattelandsleven, arriveert de eigenaar, de veel te
knappe miljardair Rafe Carter...
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct
succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders
en opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten,
bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle
leeftijden aanspreken. Aanbevolen voor de permanente
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collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie
Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van
Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en
EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-delige
fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je
krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand. Een
geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens
een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK
#1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal
rondom een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein
dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin,
de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader
en gehaat door zijn broers, voelt dat hij anders is dan de
anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden,
zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring
te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de
andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door zijn vader wordt
verboden om deel te nemen aan de try-out voor de
Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken neer
te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om
het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden.
Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen familiedrama’s,
machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning
MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen, en het
eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht,
ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten
om geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te
sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft
die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere
lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij
verliefd op de dochter van de koning. Terwijl hun verboden
relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft.
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Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de
tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij
hem over een moeder die hij nooit heeft gekend, in een land
ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken.
Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden
die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn training afronden. Maar
die wordt plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in
Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem
en het gehele koninkrijk ten onder willen brengen. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van
vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en
draken, intriges en politieke samenzweringen, van volwassen
worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is
een verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van
tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar
een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden
zal aanspreken. Het boek bevat 82.000 woorden.
‘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
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 Dallas-serie 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, is dit zeker
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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
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