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DONNA MOHAMMED
Gemaskerde betovering
Hartwick Publishing
Bij het begin van het
nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur
Thomas Berg een bizarre
brief. Daarin eist de
anonieme afzender dat
het aantal buitenlandse
studenten aan de
Leuvense universiteit
drastisch moet
verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij
drie studenten van
vreemde origine opsluiten
in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid
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zuurstof, maar omdat hij
slachtoﬀers wil vermijden,
belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om
de studenten te redden.
Een misplaatste grap,
denkt iedereen. Tot Berg
een sms’je krijgt met de
locatie van de eerste
ontvoerde student. De
boodschap is echter zo
geformuleerd dat
niemand er iets van
begrijpt. Grap of geen
grap, Berg heeft geen
andere keus dan te
proberen om het raadsel
op tijd op te lossen. De
race tegen de klok is
begonnen.
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Van Peking Naar Parijs
Per Auto Houtekiet
Jarenlang bestond voor
duizenden Nederlanders
een feestavond uit een
programma met een
conferencier, een
accordeonduo, een
rolschaatsnummer, een
goochelaar, een jongleur,
een zanger of zangeres en
liefst ook nog een
kunstﬂuiter. Vanaf 1945
tot in de jaren zestig, tot
de klad er in kwam,
reisden vel honderden
artiesten naar alle
uithoeken van het land,
om steeds weer in
onverwachte situaties te
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belanden - al was het
maar de afwezigheid van
een kleedkamer of een
ongestemde piano.
Arbeidsverhoudingen in
Nederland Blake Pierce
In de biograﬁe ‘Irena’s
kinderen’ vertelt 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

3

3

was ‘De weduwe Clicquot’
over de glamoureuze
champagne godin BarbeNicole 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 nonﬁctie boeken over wijn,
van productie tot smaak.
De doden voorbij
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AnkhHermes, Uitgeverij
Let’s party! Ellie Marone is
van plan het beste
bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze
daarvoor hoeft te doen is:
- de bruid in een te
strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken en, o ja, NIET in bed te
belanden met de getuige
van de bruidegom Hoe
moeilijk kan het zijn? Nou,
best moeilijk, want de
getuige van de bruidegom
is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy.
Drie jaar geleden wees ze
zijn huwelijksaanzoek af het brak haar hart, maar
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ze had geen keus waarna hij naar LA
vertrok. Nu is hij terug, en
duidelijk vastbesloten om
haar alsnog te veroveren!
Ze doet enorm haar best
om hem te weerstaan een toekomst voor hen
samen zit er nog steeds
niet in - maar door de blik
in zijn ogen smelt haar
voornemen al snel als
sneeuw voor de zon...
Een Verstoord Bezoek
(Een Lacey Doyle Cozy
Mystery—Boek 4)
HarperCollins
Constantine Karantinos,
miljardair met het uiterlijk
van een Griekse god, is
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eraan gewend dat de
mooiste vrouwen zich aan
zijn voeten werpen. Het
onopvallende
serveerstertje dat hem op
een feest vertelt dat ze
ooit met hem het bed
heeft gedeeld, wil hij dan
ook geïrriteerd
wegwuiven. Onmogelijk!
Als ze hem echter een
foto laat zien van haar
zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse
gewekt. En als ze op zijn
verzoek haar haar
losmaakt, komen er
opeens allerlei
opwindende
herinneringen
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bovendrijven. Dus eist hij
dat Laura met hem
meekomt naar
Griekenland. Daar is hij
van plan die ene nacht te
herhalen, net zo lang tot
hij zich elk sensueel detail
weer herinnert... Dit boek
is ook verkrijgbaar in 8in-1 Bouquet eBundel.
Irena's kinderen Blake
Pierce
Ik ben Carter Barsetti. De
zoon van Cane Barsetti. Ik
heb mijn fortuin verdiend
in de auto-industrie. Ik
heb er altijd de voorkeur
aan gegeven om met
volle teugen te genieten
van het leven. Mijn vader

hoopte dat ik me zou
vestigen in Toscane en
het wijnbedrijf van mijn
familie zou overnemen.
Misschien zal ik dat ooit
nog doen. Ik weet dat er
van me wordt verwacht
dat ik uit de buurt blijf van
de Underground. Ik heb
het mijn vader beloofd.
Maar dan krijg ik een
aanbod dat ik niet kan
weigeren. Een man biedt
me honderd miljoen dollar
om zijn dochter te kopen
van de Underground.
Maar nadat ik haar heb
gekocht en haar mee naar
huis heb genomen, zegt
ze dat het allemaal
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gespeeld is. Ze werd
expres gevangen
genomen om de wreedste
man die ze ooit had
gekend te ontvluchten. En
nu moet ik beslissen of ik
haar terug ga geven.
Weerzien in Wildstone De
Fontein Romans &
Spanning
Combineer de
gezondheidsvoordelen
van het mediterrane dieet
met de kracht van
gezonde vetten Meer dan
70 eenvoudige gerechten,
klaar in 15 minuten Met
uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke
vetverbranding te
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activeren Elke dag met
volle teugen genieten van
veel verse groenten, fruit
en het beste wat de zee
te bieden heeft, is de
sleutel tot een lang,
gezond en gelukkig leven.
In haar nieuwe boek Keto
in 15 minuten
Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van
den Kerchove hoe je de
unieke
gezondheidsvoordelen
van het mediterrane dieet
combineert met de kracht
van gezonde vetten voor
meer energie, een
vlottere vetverbranding
en een sterker
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immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's
(met boodschappenlijstjes
en meal preptips) om je
natuurlijke vetverbranding
te activeren en van de low
carbkeuken een
duurzame, ﬂexibele
levensstijl te maken. De
70 mediterrane gerechten
bereid je in minder dan 15
minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en
een combinatie van
vegan, vegetarisch, vis en
gevogelte.
Wij en ik Lindhardt og
Ringhof
Met details die alleen een
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president kan weten 'Een
geslaagde politieke
thriller. Biedt inzicht over
hoe het er achter de
schermen van het Witte
Huis aan 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
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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 sealtraining en alle connecties
die hij als president heeft
opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar
de vraag of hij 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
Goddelijk in lingerie
Houtekiet
Voor de fans van Jill
Mansell: een heerlijk
luchtige en romantische
feelgood van Sarah
Morgan, die zich afspeelt
in New York! Veel liefs uit
ManhattanDeel 4Maak
kennis met Molly...Als
schrijfster van Ask a Girl,
de populairste
liefdesadviesblog in New
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York, beschouwt Molly
zichzelf als een expert in
relaties - ándermans
relaties. Ze heeft één
liefde in haar leven: haar
dalmatiër, Valentine. Dus
heeft ze enkel oog voor
haar hond tijdens haar
dagelijkse hardlooprondje
in Central Park. De sexy,
gespierde advocaat die
elke dag dezelfde route
neemt, ziet ze amper
staan.En dit is
Daniel...Daniel, een
cynische
echtscheidingsadvocaat,
hoef je niets te vertellen
over relaties; die leiden
nergens toe. Toch spreekt
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een ﬂirt met de
adembenemende vrouw
die hij elke dag
tegenkomt in het park
hem wel aan, ook al heeft
zij alleen maar aandacht
voor haar hond. Wat als
hij nu eens een hond van
iemand leent... zou hij
haar dan wel
opvallen?Samen of
niet?Molly en Daniel
denken dat ze alles van
relaties weten. Maar
terwijl er langzaam iets
moois tussen hen
ontstaat, ontdekken ze
dat ze nog een heleboel
te leren hebben...
Misdaad in het Donker
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(Een Lacey Doyle Cozy
Mystery – Boek 3) Lannoo
Meulenhoﬀ - Belgium
James Rollins De Orde van
de Sanguinisten 1 - In
bloed geschreven Een
explosieve onthulling van
een geheime
geschiedenis Een
verwoestende aardbeving
in Masada, Israël, brengt
een onbekende graftombe
aan het licht. In de tombe
wordt het gekruisigde en
gemummiﬁceerde
lichaam van een jong
meisje aangetroﬀen. Drie
deskundigen gaan op pad
om de ontdekking te
onderzoeken: forensisch
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expert Jordan Stone,
archeologe Erin Granger
en Rhun Korza, een
Vaticaanse priester. Maar
na een brute aanval op
het tempelcomplex
moeten de drie rennen
voor hun leven en
datgene vinden wat ooit
werd bewaard in de
sarcofaag van de tombe:
een boek. Een
handgeschreven
testament van Christus
zelf, dat volgens
onoﬃciële bronnen het
geheim van zijn
goddelijkheid prijsgeeft.
Langs eeuwenoude ruïnes
en prachtige kerken gaat
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het trio op zoek naar een
geheime geschiedenis
van meer dan duizend
jaar. Maar wees
gewaarschuwd: sommige
boeken zouden nooit
gevonden mogen
worden... In deze nieuwe
samenwerking van
bestsellerauteur James
Rollins en Rebecca
Cantrell wordt Rollins
talent voor messcherpe
wetenschap en historische
mysteries gecombineerd
met Cantrells talent voor
angstaanjagende thrillers.
Dit alles samengebald in
een episch verhaal over
een eeuwenoude orde en

de jacht op een
mysterieus boek, beter
bekend als het
bloedevangelie.
Jou hebben is niet
genoeg Lindhardt og
Ringhof
UITGEBREIDE EDITIE
"Weggerukt uit het
leven...' Zo begon Tim
Overdiek de
overlijdensadvertentie
voor zijn vrouw Jennifer
Nolan, moeder van hun
twee jonge kinderen. Op
22 oktober 2009 werd ze
op een zebrapad
aangereden door een
motoragent. De dag erna
bezweek ze aan haar
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verwondingen. Een week
later begon Tim Overdiek
te schrijven, een dagboek,
om niets te vergeten van
de doﬀe pijn van de
eerste maanden, het
vallen en opstaan en de
woede, haat en wanhoop
die hem en zijn zoons
regelmatig overvallen.
Maar ook van de heilzame
(zwarte) humor en de
intimiteit van het kleine
gezin. Wat begon als
noodzakelijk van zich af
schrijven, eindigde in het
boek Tranen van liefde,
over het eerste rauwe jaar
van rouw. Inmiddels is het
tien jaar geleden dat
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Jennifer overleed. In deze
uitgebreide editie van
Tranen van liefde
reﬂecteert Overdiek ook
op de jaren die volgden.
Hij schrijft over de
confrontatie met Jennifers
dagboeken en met de
vrouw die haar longen
draagt, over ouder
worden, nieuwe liefdes,
en het loslaten van de
zoons die hij met zoveel
zorg heeft grootgebracht.
En over hoe de liefde voor
Jennifer evolueert. "Haar
dood heeft ons niet
geveld,' schrijft hij.
"Integendeel, we zijn gaan
leven. Waarlijk leven.' Tim
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Overdiek (1965) is
therapeutisch coach en
schrijver. Jarenlang was
hij journalist voor NOS
Nieuws, onder meer als
correspondent, adjuncthoofdredacteur en
radiopresentator. Eind
2019 verscheen het boek
Als de man verliest, dat
hij schreef met Wim van
Lent. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Dromen in de
ochtendzon Houtekiet
Thomas Berg wordt
geconfronteerd met een
van de moeilijkste zaken
uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het
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draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas
Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar
Verona. Daar leert hij
twee vrouwen uit Leuven
kennen van wie de ene al
dagenlang haar
echtgenoot telefonisch
niet kan bereiken. Berg
biedt aan om te helpen en
laat zijn team uitzoeken of
de man als vermist is
opgegeven. Intussen
wordt in een
containerpark in Leuven
een afschuwelijk verminkt
lijk gevonden. Het lichaam
is zo zwaar toegetakeld
dat het eerst niet
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geïdentiﬁceerd kan
worden, maar zodra dat
via dna-onderzoek is
gebeurd, blijkt dat het
slachtoﬀer de reputatie
had een onverbeterlijke
vrouwenversierder te zijn.
Berg wordt
geconfronteerd met een
van de moeilijkste zaken
uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het
draait telkens op niets uit.
Tot hij ontdekt welke
reden er achter de
gruwelijke verminking zit.
De waarheid is zo
verbijsterend dat niemand
hem eerst wil geloven.
Griekse passie Luitingh

Sijthoﬀ
"De wereldwijde coronapandemie is een
geweldige, unieke
opportuniteit, die we met
beide handen moeten
grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap
van Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke
grote bedrijven door een
zware crisis heeft
gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De
zekerheden verdwijnen,
de bestaande orde staat
op losse schroeven,
structuren worden
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vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen
door te voeren, om
stappen te zetten naar
een betere wereld. Een
wereld die beter
functioneert.
Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit
hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist
Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om
hierover na te denken.
Hoe moeten we onze
economische relance
organiseren? Hoe
bereiken we een
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wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten
we onze relatie met
Congo en Afrika
herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in
onze democratische
samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal
deze crisis?
Keto in 15 minuten Mediterraans Penelope
Sky
MISDAAD IN HET DONKER
(EEN LACEY DOYLE COZY
MYSTERY — BOEK 3) is
boek drie in een
aantrekkelijke nieuwe
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cozy mystery serie
vanFiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar
en pas gescheiden, heeft
een drastische
verandering
doorgemaakt: is heeft het
gejaagde leven in New
York City achter zich
gelaten en heeft zich
gevestigd in het
schilderachtige Engelse
kustplaatsje Wilfordshire.
Het is bijna zomer, en
Lacey is dolverliefd op het
stadje en haar vriendje,
die banketbakker is. Ze
heeft zelfs een nieuwe
vriendin gemaakt: de
nieuwe eigenaresse van
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een plaatselijke B&B. En
wanneer haar vriendin
van haar diensten gebruik
wil maken om haar hotel
in te richten en ze bijna
alles in Lacey’s
antiekwinkel koopt, krijgt
haar onderneming een
ﬂinke boost. Alles gaat
perfect—tot iemand op
mysterieuze wijze sterft in
de nieuwe B&B. Het
stadje staat weer eens op
zijn kop en het inkomen
van haar nieuwe vriendin
is in gevaar. Het is aan
Lacey en haar hond om
het mysterie tot op de
bodem uit te zoeken.
Boek #4 van de serie is
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binnenkort beschikbaar!
Brandoﬀer Luitingh
Sijthoﬀ
In Leuven worden op
enkele dagen tijd twee
mannen in hun woning
door een inbreker
neergeslagen: een
boekenverzamelaar met
een zwaar boek, een
kunsthandelaar met een
bronzen kunstwerk. Beide
mannen bezwijken aan
hun verwonding; telkens
verdwijnt er iets
waardevols.
Hoofdinspecteur Thomas
Berg ontdekt dat er in de
twee gevallen een
verwijzing naar een

plaatselijke, folkloristische
ﬁguur werd achtergelaten
die niets met de
overvallen lijkt te maken
te hebben. Hij is ervan
overtuigd dat de inbraken
gelinkt zijn, maar zijn
team denkt daar anders
over. En dan valt een
derde slachtoﬀer, iemand
die Berg kent, waardoor
hij persoonlijk bij de zaak
wordt betrokken en het
emotioneel erg moeilijk
krijgt. Tot overmaat van
ramp treﬀen Berg en zijn
team opnieuw een
soortgelijke, mysterieuze
verwijzing bij het lijk aan.
Moeten maakt gek
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Harlequin
Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie
met Riley Paige, die
begint met Eens weg
(boek 1): een gratis
download met meer dan
100 vijfsterren recensies!
Als er in Phoenix dode
prostituees worden
gevonden, wordt er eerst
niet veel aandacht aan
besteed. Maar als er een
patroon van
verontrustende moorden
wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel
dat er een
seriemoordenaar als een
gek tekeergaat, en deze
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zaak gaat hun pet te
boven. Gezien de unieke
aard van de misdaden
wordt de FBI erbij
geroepen, want ze
hebben hun meest
briljante geest nodig om
deze zaak op te lossen:
Special Agent Riley Paige.
Riley, die nog moet
bijkomen van haar laatste
zaak en probeert om de
stukjes van haar leven bij
elkaar te rapen, is eerst
afwijzend. Maar als ze
over de trieste aard van
de misdaden hoort en
beseft dat de moordenaar
weer snel zal toeslaan,
voelt ze zich genoodzaakt.
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Ze begint haar jacht op de
ongrijpbare moordenaar
en haar obsessieve
karakter laat haar te ver
gaan; dit keer misschien
wel veel te ver om haar
nog van de afgrond terug
te kunnen trekken. Rileys
zoektocht brengt haar
naar de verontrustende
wereld van prostituees,
van gebroken gezinnen en
verbrijzelde dromen. Ze
leert dat er zelfs bij deze
vrouwen onderling
sprankjes hoop zijn, hoop
om niet door een
gewelddadige psychopaat
beroofd te worden. Als er
een tiener ontvoerd is,
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worstelt Riley in een
panische race tegen de
klok om de diepten van de
geest van de moordenaar
te doorgronden. Maar wat
ze ontdekt leidt haar naar
een uitkomst die zelfs
voor haar te schokkend is.
Eens begeerd is een
duistere psychologische
thriller met bloedstollende
spanning, en is het derde
deel in een meeslepende
nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage –
waardoor je tot diep in de
nacht blijft lezen. Boek 4
in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
De verre horizon
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Ambo|Anthos
In Wij en ik, de superieure
nieuwe roman van Saskia
de Coster, belandt de
lezer midden in een upper
class milieu waar het
wemelt van de grote en
kleine dramas en
familiegeheimen, en waar
liefde, waarheid en
ambities regelmatig op
gespannen voet staan. In
een Vlaamse verkaveling,
boven op een berg, woont
de familie Vandersanden.
De neurotische,
aristocratische Mieke
kamt haar tapijten en
houdt intussen haar gezin
en haar buren

nauwlettend in de gaten.
Haar echtgenoot, de
selfmade man Stefaan,
maakt carrière in een
door schandalen geplaagd
farmaceutisch bedrijf.
Dochter Sarah,
overbeschermd en
benieuwd naar het echte
leven, zoekt haar eigen
weg met de middelen van
haar generatie. Maar zal
ook zij ten prooi vallen
aan het grote
familiegeheim, of kan zij
in haar eentje een oud
patroon doorbreken? Wij
en ik is een briljante,
scherpzinnige
familieroman, vol
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intrigerende karakters die
met veel psychologisch
inzicht en mededogen
opgetekend zijn. Het boek
neemt de hedendaagse
Europese mens de maat,
en beschrijft hoe sterk
familiebanden zijn. Saskia
de Coster verweeft met
haar sublieme,
spitsvondige pen het
tragische en het komische
in een roman die zowel
een literaire Desperate
Housewives is als een
Europees antwoord op
Vrijheid van Jonathan
Franzen. Een magistrale
kroniek van een manke
familie en van deze tijd.
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Saskia de Coster (1976) is
kunstenaar,
toneelschrijver en
deelnemer aan debatten
op televisie, maar bovenal
de auteur van een nu al
schitterend en in zijn
soort uniek literair oeuvre.
Haar voorlaatste roman
Held werd genomineerd
voor de bng
Literatuurprijs en
behaalde de longlist van
de ako Literatuurprijs;
haar laatste roman Dit is
van mij stond op de
longlist van de ako
Literatuurprijs en de
Gouden Uil. `Al jaren de
koppigste, grilligste en
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aantrekkelijkste pen van
België. Tom Lanoye `De
Grote Vlaamse Roman is
niet dood. Hij is zojuist
geschreven door Saskia
De Coster. Wij en ik is een
roman die me nog lang
zal blijven achtervolgen.
IJzersterk en
onvergetelijk. Herman
Koch `Teder en wreed
ontrafelt Saskia De Coster
de illusies van social
climbers, in een roman
die aantoont dat elk
ongelukkig gezin nog
altijd ongelukkig is op zijn
eigen wijze. Tommy
Wieringa
Eens begeerd (een Riley
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Paige Mysterie--Boek #3)
Lannoo Meulenhoﬀ Belgium
De jonge Suewellyn
Mateland heeft maar één
droom voor ogen... Ooit
zou ze, koste wat het
kost, in het Mateland
familiekasteel wonen in
Engeland. Maar
Suewellyn, woonachtig op
een klein eiland in de
Stille Zuidzee, heeft als
buitenechtelijk kind geen
enkel recht op het kasteel
dus hoe zou ze deze
droom ooit kunnen
verwezenlijken? Door een
tragische ramp op het
eiland ziet ze plotseling
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de omstreden oplossing
om haar intrede te maken
in het fabelachtige
kasteel. Ze raakt verstrikt
in haar eigen web van
bizarre leugens en
bedrog. Weet ze haar
diepe geheim verborgen
te houden of wordt ze
ontmaskerd? 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
verschillende genres
onder meerdere
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.
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Dromen van Italië
Harlequin
Steamy romance van de
populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope
Ward. Aubrey wil alles
achter zich laten en
opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft
alles geregeld. Maar een
lekke band haalt haar
plannen overhoop.
Gelukkig is daar Chance,
een erg knappe (en ietwat
arrogante) Australische
man. Hij weet niet alleen
Aubreys auto weer op de
weg te krijgen, maar hij
haalt haar ook over om de
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rest van de reis samen af
te leggen. Ze leren elkaar
steeds beter kennen en
vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar
Aubrey voelt dat Chance
haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar
niet achter wat er precies
aan de hand is. Wat heeft
Chance te verbergen? De
boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn
wereldwijde bestsellers.
Samen schreven ze
heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar
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en Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo ook
romans. In Nederland en
België lazen en luisterden
al meer dan 25.000 lezers
haar verslavende dirty
oﬃce romance De baas.
Sterspeler Harlequin
Hoe komt het dat op
sommige momenten alles
hopeloos en utizichtloos
lijkt en we geen kant
meer op kunnen? De
Rationeel Emotieve
Therapie (RET) geeft een
duidelijk antwoord: dat
doen we zelf. We denken
onszelf als het ware de
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put in: we stellen ons
verkeerd op tegenover de
onaangename kanten van
het leven. Op een andere
manier gaan denken en
voelen, is niet
gemakkelijke en vereist
veel oefening. In Moeten
maakt gek wordt een en
ander stapsgewijs
duidelijk gemaakt en is
eel plaats ingeruimd voor
zelfwerkzaamheid:
oefeningen en opdrachten
helpen de lezer om zijn of
haar emotionele lot in
eigen hand te nemen.
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