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Lemon-Aid New Cars and Trucks 2012 Phil
Edmonston 2011-12-03 Phil Edmonston,
Canada's automotive "Dr. Phil," pulls no
punches. He says there's never been a better
time to buy a new car or truck, thanks to a
stronger Canadian dollar and an auto industry
offering reduced prices, more cash rebates, low
financing rates, bargain leases, and free auto
maintenance programs. In this all-new guide he
says: Audis are beautiful to behold but hell to
own (biodegradable transmissions, "rodent
snack" wiring, and mind-boggling depreciation
Many 2011-12 automobiles have "chin-to-chest
head restraints, blinding dash reflections, and
dash gauges that can't be seen in sunlight, not to
mention painful wind-tunnel roar if the rear
windows are opened while underway Ethanol
and hybrid fuel-saving claims have more in
common with Harry Potter than the Society of
Automotive Engineers GM's 2012 Volt electric
car is a mixture of hype and hypocrisy from the
car company that "killed" its own electric car
more than a decade ago You can save $2,000 by
cutting freight fees and "administrative" charges
Diesel annual urea fill-up scams cancost you
$300, including an $80 "handling" charge for
$25 worth of urea Lemon-Aid's 2011-12
Endangered Species List: the Chinese Volvo, the
Indian Jaguar and Land Rover, the MercedesBenz Smart Car, Mitsubishi, and Suzuki
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Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce
2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
geleverd door personages met een
psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed
beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen
voelen, hun angsten kunnen volgen en hun
succes toejuichen. De plot is erg intelligent en
zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden.
Vol met wendingen, dit boek houdt je tot het
einde van de laatste pagina wakker." - Boeken
en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg)
BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1
in een nieuwe psychologische thrillerreeks door
# 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis
bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan
1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als
de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje
als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een
rijke familie op een landgoed net buiten Parijs.
Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw
ontdekt ze achter de vergulde poorten een
disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk,
getroebleerde kinderen en geheimen die het
daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra
een baantje als au pair aanneemt op het
idyllische Franse platteland, is ze ervan
overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan
maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische
chateau van de familie Dubois, met de
schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is
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de ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot
ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat
de dingen niet zo glamoureus zijn als ze lijken.
Onder alle overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te
bekend voorkomt. Het roept herinneringen op
aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze
wanhopig voor op de vlucht is. En als er een
gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat
haar kwetsbare geest op te breken. Een
meeslepend mysterie vol complexe personages,
gelaagde geheimen, dramatische wendingen en
bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het
eerste boek in een serie psychologische thrillers
die je tot diep in de nacht zal blijven boeien.
Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar
om vooruit te bestellen!
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22
USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt
lezers een nieuwe, intense serie vol dark
romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een
jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht
me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en
ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En
juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had
moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen.
In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te
vinden die me had verkocht.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23
Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill
in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan
een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan
een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier
om zijn rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst
vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na
de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn
vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile
was over de familie buiten te hangen, voelt Colm
zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers
‘Net als in de voorgaande romans van de auteur
is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om
met regenachtige dagen op de bank onder een
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dekentje met een kop thee te lezen en absoluut
een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je
bent.’ Libelle
De dochter van de President James Patterson
2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is
een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer
een gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
zet hij de seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel
actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie-Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 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 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
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genoodzaakt. 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,
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 geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald
Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke
en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het
verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het
uitlaten in het park toen die ervandoor ging en
de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het
pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam
waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd
lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar
waarna hij direct op zijn doel afging en me bij
hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen
zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar
hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik
verborg mijn verontwaardiging en ging door met
mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer
tegen op een manier die ik nooit had verwacht.
Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en
dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.
Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum
Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te
vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man
zoals ik is niet gauw geïmponeerd en
aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me.
Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt
in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar
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mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot
driemaal toe om een vergadering te beleggen,
maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij,
Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te
horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die
over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie
beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat
iemand anders controle neemt over de situatie.
Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me
alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt
enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze
een van de meest getalenteerde zakenlui in deze
stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al
een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn
obsessie.
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN
RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de
Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn
nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te
komen wie zijn vader is en besluiten of hij zijn
geheim zal vertellen. Met Mycoples aan zijn
zijde en het Zwaard van het Lot in zijn handen,
is Thor vastberaden om wraak te nemen op
Andronicus’ leger en zijn thuisland te
bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te
vragen. Maar hij komt erachter dat er nog
sterkere machten dan hij in het spel zijn.
Gwendolyn keert terug om de heerseres te
worden die ze voorbestemd is om te zijn, haar
wijsheid te gebruiken om de troepen te
verenigen en Andronicus voorgoed weg te
drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze
dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren.
Maar de zaken veranderen snel—te snel—en
voor ze het weet ligt haar leven weer overhoop.
Ze raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar
oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert
MacGils broer met zijn eigen leger, eveneens
vastberaden om de macht over te nemen. Er
lijken overal spionnen en huurmoordenaars te
zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve veilig is
om Koningin te zijn. Reece zijn liefde voor Selese
krijgt eindelijk een kans om op te bloeien. Maar
dan verschijnt zijn oude liefde, en hij wordt
verscheurd door twijfels. Al snel worden de
rustige tijden verstoord door oorlog. Reece,
Elden, O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs
Godfrey moeten gezamenlijk ten strijde trekken
als ze willen overleven. Het wordt een race
3/10

Downloaded from
vogaanvragenonline.nl on August 11,
2022 by guest

tegen de klonk om Andronicus te verslaan en de
Ring te redden van complete verwoesting.
Terwijl de troepen strijden voor de macht over
de Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat
ze kan om Argon te vinden en hem terug te
halen. In een schokkende plotwending leert Thor
dat hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook
een verborgen zwakte heeft—één die hem wel
eens het leven zou kunnen kosten. Zullen Thor
en de anderen er in slagen om de Ring te
bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen
de koningin worden die haar volk nodig heeft?
Wat zal er terecht komen van het Zwaard van
het Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey?
En wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN
RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal van
vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,
ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie
die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als
haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af
naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de
Franse kust. De internationale doorbraak van
bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat
de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar
hele leven heeft gewoond: een eiland voor de
Franse kust. Sandrine reist af naar het koude,
grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946
komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al
snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al
die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt
ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien
Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw
op het strand is aangetroffen, treft hij haar
zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan.
De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een
eiland niet ver van de Franse kust. Het
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probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Deze psychologische thriller
kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je
niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets
is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord
blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede
psychologische thriller die je constant op het
verkeerde been zet. Chapeau!’ *****
Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller
gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04
Een zinderend en openhartig autobiografisch
boek In een bocht van een slingerende weg
tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat
het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al
in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en
sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het
huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen
dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en
overleed het jaar daarna, een maand voordat ze
naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo
vervlochten was met hem, symboliseerde zijn
afwezigheid, en in de zomers daarna werd het
gemis steeds heviger. Op verschillende
momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de
steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op
de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de
zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar
de zomers in het huis waar ze haar rouw leerde
verstoppen tussen de spleten en waar ze
ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van
de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en
openhartige autobiografische boek reflecteert
Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en
liefde.
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke
feelgoodroman, voor de lezers van Santa
Montefiore Fran Morrison reist als muzikant de
wereld over, maar als haar vader wordt
getroffen door een hersenbloeding keert ze
terug naar haar geboorteplaats om het kleine
familiebedrijf, een glas-in-loodatelier, te runnen.
De pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de
opdracht om een gebroken raam te restaureren;
een prachtig victoriaans kunstwerk met als
middelpunt een vrouwelijke engel. Terwijl ze
werkt aan deze restauratie gaat Fran in haar
vaders documenten op zoek naar het verhaal
achter dit raam, en ze ontdekt een geschiedenis
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die verrassend veel parallellen vertoont met
haar eigen leven... In de pers ‘Met haar
verhalende stijl houdt ze de lezer al na enkele
bladzijden stevig in de ban.’ NBD Biblion
‘Meeslepend, verrassend en heerlijk leesbaar.’
Santa Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot
nadenken stemt.’ Sunday Mirror
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus
jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om zijn game-imperium op
te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de
liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van
hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen.
En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit
probleem kan hij niet oplossen door een paar
regels programmeringscode te schrijven. Hij zal
diep moeten graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
In gesprek met dirigenten Robert Chesterman
1991 Interviews met 8 bekende hedendaagse
dirigenten.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog
niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat
ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een
late avond plots een onverwachte wending
neemt, dringt het tot me door dat de waarheid
aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er
zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M.
Dolman 2004-12-08 Hoe kan de internationale
gemeenschap adequaat reageren op genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel
getrokken of het (internationale) strafrecht het
meest geschikte instrument is om belangrijke
doeleinden als waarheidsvinding en verzoening
te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van
waarheids- en verzoeningscommissies. Maar
zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch –
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complexe werkelijkheid tot het maken van
keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting
van internationale misdrijven het beste door
internationale tribunalen dan wel op nationaal
niveau ter hand kan worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van
het Statuut van Rome – is een resultante van
deze afweging en legt het primaat bij nationale
jurisdicties. Voorts worden zowel internationale
als nationale gerechten geconfronteerd met het
vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd
moet worden op de specifieke aard van
internationale misdrijven en hun plegers.
Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging
op soevereiniteitsaanspraken van staten, die
haar ervaren als een bedreiging voor de eigen
politieke belangen en vrezen zelf voor
internationale fora ter verantwoording te
worden. Deze vragen stonden ter discussie op
een symposium dat op 19 maart 2004 door de
leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van
Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam
Center for International Law, werd
georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen
van de bijdragen tot het symposium.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van
den Kerchove 2021-03-16 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 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 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.
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Het verlies van België Johan Op de Beeck
2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie in het zuiden
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter, winnen. De
Nederlandse kroonprins Willem wil koning van
België worden, maar de republikeinen
verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook
onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden
door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem
de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een
masterclass in politiek. Meesterverteller Johan
Op de Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk
geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
de Talen Van Pao Jack Vance 2016-08-23 Op de
planeet Pao, een wereld met een stagnerende
cultuur, spreekt de hele bevolking slechts een
taal. Men is er tevreden met het bestaan en met
het bestuur van de heersende Panarch. Dan
zetten de wetenschappelijke tovenaars van
buurplaneet Breeknes een genadeloos
experiment op waarmee ze Pao nieuw elan
willen geven. Ze voeren drie nieuwe, op klasse
gebaseerde talen in: een voor een krijgersklasse,
een voor technici en een voor bestuurders en
geleerden. Onwillekeurig hebben ze echter in
het experiment zwakheden van hun eigen
monomane cultuur ingebouwd. Beran Panasper,
Kroonjuweel en troonopvolger van Pao, wordt na
de moord op zijn vader naar Breeknes ontvoerd
om zijn leven te redden, en om de dominies van
Breeknes de kans te geven om van Beran een
willig werktuig te maken waarmee ze later Pao
kunnen overheersen. Maar de combinatie van
Berans Paonese kenmerken met de wetenschap
van Breeknes heeft onvoorziene gevolgen... De
Talen van Pao is deel 11 van Het Verzameld
Werk van Jack Vance, uitgegeven door
Spatterlight in een nieuwe en herziene vertaling
gebaseerd op de gerestaureerde tekst van de
Vance Integral Edition. Omslagillustratie:
Marcel Laverdet."
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2011 Phil
Edmonston 2010-11-11 As U.S. and Canadian
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automakers and dealers face bankruptcy and
Toyota battles unprecedented quality-control
problems, Lemon-Aid guides steer the confused
and anxious buyer through the economic
meltdown unlike any other car-and-truck books
on the market. Phil Edmonston, Canada’s
automotive "Dr. Phil" for more than 40 years,
pulls no punches. In this all-new guide he says:
Chrysler’s days are numbered with the dubious
help of Fiat. Electric cars and ethanol power are
PR gimmicks. Diesel and natural gas are the
future. Be wary of "zombie" vehicles: Jaguar,
Land Rover, Saab, and Volvo. Mercedes-Benz –
rich cars, poor quality. There’s only one Saturn
you should buy. Toyota – enough apologies:
"when you mess up, ’fess up."
Arts & Humanities Citation Index 1980
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04
Wegdromen met een verhaal dat je raakt met
Onverwacht geluk, de nieuwe roman van
Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij
een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere
Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als
een droom. Maar als ze plotseling zwanger
raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en
vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat
moment lijkt ze altijd pech te hebben in de
liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige dochters,
toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt,
lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar
hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar
dochters als er een geheim uit het verleden aan
het licht komt?
Eens weggekwijnd (een Riley Paige
Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27
“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De
auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages met een
psychologische kant die zo goed beschreven is
dat we voelen wat ze denken, hun angsten
ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot
is zeer pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het verhaal
houden je wakker van de eerste tot de laatste
pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND
is boek #6 van de bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1 bestseller
EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen
duiken dood op in de buitenwijken van Seattle,
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vergiftigd door een mysterieuze chemische stof.
Wanneer een patroon wordt ontdekt en het
duidelijk wordt dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun
beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley
wordt aangespoord om terug te keren naar het
heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds
opgeschrokken door de aanvallen op haar
familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze
geen andere keuze heeft naarmate de lichamen
zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder
worden. De zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van verpleeghuizen,
ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in
de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze
zich dat ze op jacht is naar de meest
angstaanjagende moordenaar van allemaal:
iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die
er misschien toch gewoon schokkend doorsnee
uitziet. Een hartverscheurend spannende,
duistere psychologische thriller. EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage
– dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen.
Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort
beschikbaar zijn.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net
wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze
Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar
ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de
dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert
hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy
Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar
dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven
door hartstocht, maar door wraak...
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10
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 rest van de reis samen af te leggen. Ze
leren elkaar steeds beter kennen en vinden
elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey
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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 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.
Black Enterprise 2000-06 BLACK
ENTERPRISE is the ultimate source for wealth
creation for African American professionals,
entrepreneurs and corporate executives. Every
month, BLACK ENTERPRISE delivers timely,
useful information on careers, small business
and personal finance.
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa
van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke
College. Als ze van de directeur het verzoek
krijgt om een aantal maanden een stagiair te
begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze
houdt nu eenmaal van een strakke planning en
van haar eigen schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de
school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog
meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en
bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan
Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor
haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker
nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet
zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter
haar baan en reputatie op het spel zetten...
Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks
het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw
verhaal in de serie rondom het Thorbecke
College van de hand van Lizzie van den Ham.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer
2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde
Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt
alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment dat een
onbekende jongeman in het dorp komt wonen.
Gert-Jan is eveneens getekend door het leven
zelf en probeert in het dorp de rust terug te
vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt,
maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend
kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
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streekromanauteur. Van haar hand verschenen
onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude
eik was getuige’.
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars
Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin
Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar
een klein politiebureau in het saaie
provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft
hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er een
advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj
het onderzoek moet leiden. In Kopenhagen
onderzoekt journaliste Charlotte Junckersen een
anonieme tip: de terroristische aanslag die een
paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht
voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin
Juncker, weigert zich erover uit te laten uit
angst dat hun levens in gevaar komen.
Rechercheur Signe Kristiansen, Junckers
voormalige partner, is wel bereid om de zaak
verder te onderzoeken, maar heeft haar handen
vol aan enkele privézaken. Als er echter een
onthoofd lichaam wordt aangetroffen en er een
verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt Signe
zich alsnog vast in het onderzoek. Het was al
warm in Kopenhagen, maar de zomer wordt nog
broeieriger… 'Een Scandi-thriller zoals een
Scandi-thriller moet zijn.' VN Detective en
Thrillergids **** 'De plots van Faber en
Pedersen mogen er zijn. Het duo weet
verhaallijnen behendig te vervlechten. (...) Faber
en Pedersen lijken over het gereedschap en de
energie te beschikken voor een fijne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om
een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf
sterren-categorie is gevallen te evenaren. En
toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar
van de Krimimessen publiekprijs 2021
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron
2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens
en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel
de politie met man en macht onderzoek doet,
kan dat niet voorkomen dat er de volgende
dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is
geen enkele connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud
en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber
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Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering aan een oude zaak
waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch
maakt dit juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als
een familielid wordt weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen
vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt.
IJskoud is het tweede deel in de spannende serie
De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN
Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15
Nederlands populairste styliste verrast je met
haar humor, persoonlijke anekdotes en
natuurlijk haar geweldige stijladvies! Style your
life van Lonneke Nooteboom is een unieke
combinatie van stijlgids én motivatiehandboek.
De fashion en celebrity styliste laat met dit boek
niet alleen zien hoe je de knapste versie van
jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om voor
jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke
en inspirerende verhaal over het najagen van
haar droom, geeft een uniek kijkje in haar
drukke leven en laat je natuurlijk niet in de steek
wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek bevat
praktische tips over het combineren van een
druk werkleven met een gezin, me-time en
sporten, over het bijhouden van je agenda en
over keuzes maken en groeien op
businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke
natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete
shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar
verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn
uit wat haar unieke stylingmethode nu precies
inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de
(levens)stijl die bij je past!
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het
leven op een high school met wel heel bijzondere
leerlingen De spanning tussen de normo's en de
monsters loopt hoog op. Frankie en Melody
vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen
voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze
bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze
niet op Cleo gerekend. Deze populaire
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Egyptische prinses was lange tijd de
bijenkoningin onder de monsters en doet er nu
alles aan om het masterplan van Frankie en
Melody te laten mislukken.
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie 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 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
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?
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd
voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en
heeft alles op het spel gezet door een klein maar
schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar
familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf
kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten
perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt
een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen
of ze zich misschien te veel op haar hals heeft
gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes
thee en glazen wijn ook morele steun van haar
buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat
zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe,
maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad,
die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft
hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse
romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te
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dromen.’ Flair
No rules rules Reed Hastings 2020-08-27
Netflix-CEO Reed Hastings over de
Netflixcultuur en zijn sleutel tot succes 'Hastings
en Meyer loodsen je langs een stappenplan om je
bedrijf net zo innovatief te maken als de
wereldwijde streamingdienst met 182 miljoen
betalende abonnees.' •••• NRC Er is nooit
eerder een bedrijf geweest als Netflix. Het zette
de entertainmentindustrie radicaal op zijn kop,
met jaarlijkse inkomsten van miljarden dollars
en honderden miljoenen abonnees in meer dan
190 landen. Maar om zulke hoogtes te bereiken
moest Netflix zichzelf constant opnieuw
uitvinden. Dit lukte dankzij de baanbrekende
bedrijfscultuur van CEO Reed Hastings. Netflix
creëerde nieuwe bedrijfswaarden, waarbij de
mensen centraal kwamen te staan en innovatie
belangrijker was dan efficiëntie. Bij Netflix
hanteren ze geen vakantiedagen of
onkostenbeleid. Ze kijken niet naar hoe hard je
werkt, maar naar wat je oplevert. En bij Netflix
probeer je niet je baas te pleasen maar geef je
ook je leidinggevenden de feedback die nodig is
om het bedrijf vooruit te helpen. Voor de
allereerste keer doet Reed Hastings nu een
boekje open. Samen met professor aan INSEAD
Business School Erin Meyer, duikt hij dieper in
de spraakmakende bedrijfscultuur die
medeverantwoordelijk is voor het succes. Op
basis van honderden interviews met (oud)Netflix-medewerkers en nooit eerder vertelde
verhalen over Hastings’ eigen successen én
fouten, onthult No rules rules de fascinerende
filosofie achter de unieke Netflix-cultuur. 'De
inzichten in dit boek zijn van onschatbare
waarde voor iedereen die probeert een
organisatiecultuur te creëren.' – Satya Nadella,
CEO Microsoft 'De belangrijkste bedrijfsvraag
van onze tijd is "hoe blijf je innoveren?" In dit
baanbrekende boek geven Reed Hastings en
Erin Meyer daarop een antwoord. Ze beschrijven
een bewezen, systematische methode voor het
bouwen, onderhouden en versterken van een
zeer innovatieve internationale cultuur.' – Ben
Horowitz, Amerikaans zakenman en investeerder
De chemie van de liefde Abha Dawesar
2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is
een levenslustige en leergierige scholiere in
New Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
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natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het
liefst in de garage van haar ouders om de
Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij
haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens wordt
begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de
moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 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 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.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan
de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet
zich een beslissend moment voor waarna je weet
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor
Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het
was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
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huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was
toen. Nu is Michael meneer de graaf, en
Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog
steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap
op het spel te zetten door haar zijn ware
gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend
binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’
**** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van
Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is
de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek
#2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van
New York worden vrouwen vermoord, hun
lichamen worden op mysterieuze wijze in
kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de
bizarre aard van de moorden – en het gebrek
aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen
en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen
wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die
nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen
nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds
van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar
ze weet dat haar vermogen om de geest van een
seriemoordenaar binnen te dringen en haar
obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op
te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs
niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.
Rileys zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en leidt
haar naar weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen in een poging om
zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze
beseft dat ze het tegen een ware psychopaat
opneemt en ze weet dat hij snel weer zal
toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en
haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare
geest die op instorten staat, zou het allemaal te
veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens
gepakt is een duistere psychologische thriller
met een spanning die je hartslag omhoog jaagt.
Het is het tweede boek in een aangrijpende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage
– die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
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