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Energy Research Abstracts 1979 Semiannual, with semiannual and annual
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

indexes. References to all scientific and technical literature coming from DOE,

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht

its laboratories, energy centers, and contractors. Includes all works deriving

over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

from DOE, other related government-sponsored information, and foreign

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first

nonnuclear information. Arranged under 39 categories, e.g., Biomedical

family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische

sciences, basic studies; Biomedical sciences, applied studies; Health and safety;

organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

and Fusion energy. Entry gives bibliographical information and abstract.

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige

Corporate, author, subject, report number indexes.

militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste,

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een

machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is

'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me.

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter

Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse.

ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president

Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn

voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering te

vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft

beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af.

hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,

De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te

onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over evenveel zelfvertrouwen
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en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders

Vlaamse verkaveling, boven op een berg, woont de familie Vandersanden. De

controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt

neurotische, aristocratische Mieke kamt haar tapijten en houdt intussen haar

me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl

gezin en haar buren nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade

zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is,

man Stefaan, maakt carrière in een door schandalen geplaagd farmaceutisch

wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots

bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en benieuwd naar het echte leven,

wordt zij mijn obsessie.

zoekt haar eigen weg met de middelen van haar generatie. Maar zal ook zij

De romantische miljonair Jessica Clare 2016-04-18 De miljonairsclub is een

ten prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud

geheim genootschap van zes ongelooflijk knappe, rijke mannen – maar in de

patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante, scherpzinnige familieroman,

liefde zijn ze minder succesvol Jonathan Lyons is een beruchte playboy en

vol intrigerende karakters die met veel psychologisch inzicht en mededogen

avonturier, en miljonair. Hij haalt alles uit het leven wat erin zit en laat zich

opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese mens de maat, en

door weinig weerhouden om te doen waar hij zin in heeft. Als hij hoort dat

beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met haar

zijn mentor, dr. DeWitt, ooit een geheim boek bezat dat de sleutel tot een

sublieme, spitsvondige pen het tragische en het komische in een roman die

legendarische kunstschat vormt, gaat Jonathans bloed sneller stromen. Er is

zowel een literaire Desperate Housewives is als een Europees antwoord op

één probleempje: DeWitts dochter Violet. Zij heeft wat Jonathan zoekt. En ze

Vrijheid van Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een manke

is niet van plan het zomaar weg te geven aan de man die haar hart heeft

familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver

gebroken. Violet is Jonathans achilleshiel – ook al heeft hij haar jaren geleden

en deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur van een nu al

bruut verlaten, hij houdt nog steeds van haar. Maar Violets herinneringen

schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste roman Held

zijn minder rooskleurig. Ze kan en wil Jonathan niet vergeven. Tenminste,

werd genomineerd voor de bng Literatuurprijs en behaalde de longlist van

dat denkt ze. Tot hij al zijn charmes en verleidingskunsten op haar loslaat, en

de ako Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij stond op de longlist

ze toch weer voor hem dreigt te vallen. Maar is het hem wel echt om haar te

van de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste

doen? Of is zij slechts het middel om zijn echte doel te bereiken: nog meer

en aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is

rijkdom? Lezers over de boeken van Jessica Clare ‘Ik vind deze boekenserie

niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia De Coster. Wij en ik is een

helemaal super!! Kom maar op met de volgende delen.’ ‘Zeer mooi verhaal,

roman die me nog lang zal blijven achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk.

leest vlot. Zeker een aanrader.’ ‘Ik betrap mezelf erop dat ik de hele tijd met

Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De Coster de illusies van social

een lach zit te lezen. Heel aangenaam boek.’

climbers, in een roman die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd

Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe

ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa

roman van Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een upper class milieu

Hart tegen hart Barbara Cartland 2021-07-19 De 17-jarige Lady Caroline is slim

waar het wemelt van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en

en weet wat ze wil. Wat ze zeer zeker niét wil, zijn de ongepaste

waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op gespannen voet staan. In een

toenaderingen van Sir Montagu. Midden in de nacht slaat ze op de vlucht het
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bos in en ontmoet ze de knappe Lord Vane Brecon. De nacht neemt een

manier van leven, die voor velen van ons helaas maar moeilijk te veranderen

bizarre wending, wanneer ze plotseling deel worden van een plaatselijk

is. Want rationeel weet je het allemaal wel, maar de praktijk is weerbarstig...

delict. De volgende dag wordt Brecon verdacht van moord! Caroline, normaal

Dit nuchtere boek helpt je met helende inzichten, tips en technieken, zodat je

gesproken zo dapper en sterk, wordt overmand door angst. Wat als ze hem

leven weer van jou wordt. Je mag jezelf vanaf nu schaamteloos en zonder

kwijt raakt en hij ondanks zijn onschuld gestraft wordt? Weet Caroline haar

schuldgevoel op nummer 1 zetten!

innerlijke strijdvaardigheid terug te vinden om voor haar geliefde te

Een oude vijand Tom Wood 2019-02-12 De vierde, ook los te lezen, thriller

vechten? Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter

met de charismatische huurmoordenaar Victor in de hoofdrol ‘Een

wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam

actiethriller vol adrenaline en testosteron.’ Veronica Magazine Victor is een

staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk

freelance huurmoordenaar, een professional, een killer – de beste die er is. Hij

werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard

is ijskoud, efficiënt en trefzeker. Hij leeft alleen, werkt alleen en niemand

exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische

kent zijn achtergrond of echte naam. Voor hem is iedere opdracht een zuiver

biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook tot op

zakelijke transactie: hij schakelt het doelwit uit en krijgt daarvoor betaald.

hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar

Maar nu wordt het wel erg persoonlijk: een oude bekende vraagt Victor om

75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze

hulp. Niet om te moorden, maar om te beschermen. Norimov is een Russische

zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de

gangster die wel gewend is aan doodsbedreigingen, maar nu is zijn dochter

hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende,

Gisele in gevaar. Een complicerende factor is dat Gisele spoorloos is. Als Victor

avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles.

haar eindelijk weet te vinden, blijkt dat nog maar het begin van de

Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral

problemen. Opgejaagd door de straten van Londen moet Victor alles op alles

troost en comfort geboden heeft.

zetten om Gisele te beschermen, want dit is niet zomaar een bodyguardklusje:

De geruchten Hugo Claus 1997 Na drie jaar keert een man terug in zijn

Gisele is achter een groot geheim gekomen dat haar niet alleen háár leven

geboortedorp, dat vervolgens wordt opgeschrikt door vreemde

kan kosten, maar iedereen met wie ze ooit in contact is geweest. En wat

gebeurtenissen.

Victor ook doet, hun vijanden komen steeds dichterbij. De pers over de

Stop met pleasen Andrea Mathews 2019-04-16 Als je steeds voor anderen

boeken van Tom Wood ‘Een non-stop adembenemende thriller met

zorgt en het altijd goed wilt doen, hoe kom je dan nog aan jezelf toe? Stop met

actiescènes van wereldklasse. Dit is de beste actiethriller die ik in jaren heb

pleasen helpt je met helende inzichten, zodat je leven weer van jou wordt.

gelezen.’ Joseph Finder ‘Een indrukwekkend uitgewerkte thriller.

Stop met pleasen van Andrea Mathews is het antwoord in boekvorm op een

Spannend!’ The New Yorker ‘De nieuwe meester van de donkere,

probleem waar ontzettend veel mensen mee worstelen: zij zetten altijd

plotgedreven achtervolgingsthriller.’ The Australian

anderen op de eerste plek in plaats van zichzelf. Daarbij zijn ze ook nog eens

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een

super perfectionistisch en nooit tevreden over zichzelf. Een vermoeiende

underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de
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zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige

Quinn is ontzettend verslavend en grappig. Andere delen zijn Van slag en Sla

Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een

je slag. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Reviews: ‘Meghan Quinn heeft

land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is

mij absoluut positief weten te verrassen. De personages bevatten diepgang en

basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem

zelfspot maar laten ook hun kwetsbare kant zien. Bovendien bevat het

tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale

verhaal een verrassende wending. Op slag verliefd is een echte aanrader voor

jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn

iedereen die van het genre New Adult houdt!’ – @jenniferleest ‘Vanaf de

familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle

eerste paar bladzijden ben ik weg van de humor van Meghan Quinn en

belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in

verliefd op haar mannelijk hoofdpersonage!’ – @kwanteinwonderland ‘Ik

een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen

denk dat ik een nieuwe favoriete auteur heb als het gaat om NA-romances!

al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd

Met humor, de leukste personages en een fijne dosis steamyness is dit gewoon

worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord?

een hartverwarmend verhaal dat je wilt lezen!’ – @marleen_favoritez

Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen.

Je moet Ruth zeggen Marilyn Sachs 1985 De joodse Ruth (8) en haar moeder

Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp

emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland naar Amerika. Ruth voelt

heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet

zich daar al gauw thuis, maar moeder weigert zich aan te passen.

meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie

Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2)

ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar

Blake Pierce 2019-07-19 "Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste

te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in de

hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book Review, Diane

geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute

Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende mysterie-auteur Blake

top bereiken.

Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP

Op slag verliefd Meghan Quinn 2020-09-10 Deel 1 van de Brentwood-serie:

DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery Black-mysterie -

vol humor, knappe honkbalspelers, bijdehante dames, liefdesverdriet én sexy

Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston stalkt: hij

romantiek. Alle delen los van elkaar te lezen. Knox Gentry is een van de

vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie uit met

populairste baseballspelers van het universiteitsteam. Wanneer hij Emory

mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt

Ealson ontmoet is hij gelijk helemaal weg van haar. Ze is mooi, slim en

opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest

ontzettend grappig. Maar Emory houdt hem op afstand. Haar vorige vriendje

briljante en meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black.

heeft haar heel diep gekwetst, en ze zit niet te wachten op een nieuwe

Avery, die nog steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt

relatie. Ze wil liever gewoon vrienden zijn met Knox, al verklaren haar

geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante, sluwe

vriendinnen haar voor gek. Zal het Knox lukken om haar ervan te

moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn

overtuigen dat ze perfect bij elkaar passen? De Brentwood-serie van Meghan

duistere, verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen
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achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt gedwongen in haar eigen

haar aan zitten, zweert hij haar koste wat kost te beschermen - en héél dicht

geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te

bij zich te houden. Want vanaf de allereerste aanraking weet hij één ding

winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze jaren

zeker: hij wil dat ze de zijne wordt!

geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met

Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van

Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden,

binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met

ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-

behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de

muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks

regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale

schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery

Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na

zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is

een vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is voor iedereen van

een duistere psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is

belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid en

het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw

levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot

personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de

zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze

Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het

geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit

gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door

hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze

karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn

doet dit op basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met

beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten

zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen; praktische oefeningen; en

kunnen volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg intelligent en zal je

tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk

gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en

om te koesteren.

zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina." --Books and Movie

Fulltime avonturier Tamar Valkenier 2021-04-15 Een vrij en avontuurlijk

Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)

leven, dat wilde Tamar Valkenier. In ‘Fulltime avonturier’ lees je hoe ze vol

Tintelende aanraking Maya Banks 2019-01-29 Ze is op de vlucht en rent

overtuiging haar veilige bestaan achterliet en op weg ging. Op haar

regelrecht in zijn armen... Als jong meisje werd Jenna ontvoerd door een

achtentwintigste besloot sterrenchef en recherchepsycholoog Tamar

groep religieuze fanatici. Haar strenge opvoeding in gevangenschap en

Valkenier afstand te doen van al haar bezittingen en haar veilige leven. Ze

volledige afzondering heeft haar tot een gehoorzame en verlegen vrouw

koos voor het avontuur. Twee jaar lang fietste ze de wereld rond. Eerst in het

gemaakt. Tenminste, dat wil ze de leiders van de groep doen geloven.

'veilige' Europa en daarna almaar verder. Ze reisde vier maanden door

Eigenlijk wacht ze gewoon het juiste moment af om te ontsnappen... Isaac

Mongolië met haar paard, kameel en hond en liep 600 kilometer door

Deveraux is onmiddellijk geïntrigeerd door de mysterieuze en sensuele

Jordanië. Met Miriam Lancewood, bekend van Mijn leven in de wildernis,

vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt doodsbang maar weigert hem te vertellen

doorkruiste Tamar het hooggebergte van Nieuw-Zeeland, terwijl ze leefden

waarom. Als hij ontdekt dat er heel machtige en gevaarlijke mensen achter

als jagers-verzamelaars. Ze werden daar opgezocht door Floortje Dessing voor
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haar tv-programma Floortje naar het einde van de wereld. Tamar Valkenier

De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van

blijft op zoek naar nieuwe avonturen. In 'Fulltime avonturier' doet ze verslag

overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van

van haar vrije leven.

Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op

Dominantie Will Lavender 2013-08-06 1994: Jasper College is in rep en roer

een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen

door het nieuws dat de beroemde en beruchte professor Richard Aldiss een

aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over.

speciaal college zal geven... vanuit zijn cel in de gevangenis. Aldiss werd

Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op.

schuldig bevonden aan de moord op twee studentes en zit nu zijn straf uit.

En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks

Aldiss daagt de zorgvuldig geselecteerde studenten van zijn college uit om de

misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een

echte identiteit van de moordenaar te achterhalen... Vijftien jaar later: Alex

spannend plot te combineren met een levendige beschrijving van het laat-

Shipley is literatuurdocent aan de universiteit van Harvard. Als studente nam

middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees

ze deel aan het beruchte avondcollege van Aldiss. Ze slaagde erin om te

meer over sir Baldwin en Simon: De laatste tempelridder, De heks van

bewijzen dat Aldiss niet de moordenaar was. Wanneer een van haar

Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd,

toenmalige medestudenten wordt vermoord, op dezelfde manier als de twee

Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.

studentes zoveel jaren terug, is het aan haar om te ontdekken wie de

Het blauwe monster Ingrid Ostheeren 1998 Anna wil voor haar verjaardag

moordenaar is, voor deze haar medestudenten één voor één vermoordt.

een hondje, maar zolang ze dat nog niet heeft, stelt ze zich tevreden met een

Gestrand met de miljonair Carole Mortimer 2012-03-27 Multimiljonair Linus

denkbeeldig monster. Prentenboek met waterverftekeningen in kleur. Vanaf

Harrison laat geen middel onbenut om zijn doel te bereiken, en nu heeft de

ca. 4 jaar.

keiharde zakenman zijn zinnen gezet op het landhuis waarin Andrea Buttonfi

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe

eld is opgegroeid. Bovendien claimt hij haar diensten als 'beste secretaresse

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist

van het westelijk halfrond'. Omwille van haar moeder - en omdat zijn aanbod

de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense

het einde zou betekenen van haar geldzorgen - stemt ze in. Zolang Linus

universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal

maar niet denkt dat zijn rijkdom álle deuren opent! Wanneer ze tijdens een

hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

zakenreisje met z'n tweeën vast komen te zitten in de Schotse sneeuw, blijkt

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden,

echter dat het niet zijn geld is waar ze zich druk om moet maken. Het zijn

belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een

die prachtige groene ogen... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet

misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie

eBundel.

van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat

Flirten met de baas Natasha Madison 2018-02-22 Eén blik, één aanraking. Eén

niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus

nacht. Als we de regels breken, zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Dus

dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is

het is een goede zaak, dat regels werden gemaakt om te verbreken.

begonnen.
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Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields,

ontdekt en dus is hij op de vlucht. Alsof deze situatie al niet moeilijk genoeg

deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn

is, wordt hij nu geconfronteerd met een zeer boze, maar bloedmooie vrouw.

slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge

Hij kent Lola uit de media – nauwelijks gekleed op covers van modebladen.

en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de

Maar in levende lijve is ze nog mooier. Lola is onweerstaanbaar, vanaf haar

veelbesproken Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava

blonde hoofd tot de topjes van haar gelakte kleine teennagels. Max vindt haar

Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en

sexy, prachtig... en ongelooflijk irritant. En dat zelfs voordat ze het jacht

Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep,

opblaast! Rachel Gibson is een New York Times-bestsellerauteur van sensuele

zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat

romans vol humor en pit. Haar boeken worden wereldwijd verslonden. Als

berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om door middel van

ze niet schrijft, gaat ze graag varen met meneer Gibson, of is ze op

gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van

schoenenjacht.

het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de

De bushkinderen Gary Crew 2001 Wanneer een Australisch stadje wordt

boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar

opgeschrikt door de moord op een goudzoeker, gaat men op zoek naar diens

houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en

verwaarloosde kinderen in de wildernis.

Turner staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een

Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire

perfecte thriller: duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend

auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en

tot aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team

opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles

speurders.’ – Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker,

geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar

dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft

Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet

donkere, harde thrillers, die de grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet

alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over

van Antwerpen

om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter

Lola geeft zich bloot Rachel Gibson 2015-06-25 De pers over Rachel Gibson:

kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat

‘Herkenbaar, fijn en sexy. Rachel Gibson op haar best.’ – LIFESTYLELOG.NL

Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er

‘Vermakelijk, sexy, grappig en snel!’ – BOL.COM ‘Een mooie mix van drama,

precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi

liefde en humor.’ – NBD BIBLION Als ex-lingeriemodel Lola Carlyle hoort

Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze

dat een aantal zeer onthullende foto’s van haar rondzwerven op internet,

heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi

duikt ze onder op het luxe jacht van vrienden om in de anonimiteit – en in

Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden

de zon – te wachten tot het stof neerdaalt. Een goed plan, totdat op een dag

al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.

Max Zamora aan boord klimt en het jacht claimt, hij werkt immers voor de

De Camino Anya Niewierra 2021-05-25 Het nieuwe boek van Hebban

overheid. Gek genoeg vertelt Max de waarheid – hij was undercover, maar is

Thrillerprijs-winnaar Anya Niewierra. Een jaar na de zelfmoord van haar
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man besluit Lotte zijn route over de Camino te herlopen. Maar dan ontrafelt

mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot

ze een duister geheim. De 44-jarige chocolatier Lotte Bonnet woont al jaren

leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky

gelukkig in Zuid-Limburg met haar man Emil, een voormalige vluchteling

Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels)

uit Bosnië. Maar dan pleegt Emil onverwacht zelfmoord tijdens het lopen van

afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!

de Camino en blijft Lotte ontredderd achter. Als ze elf maanden later naar

Laksmi Tantra a Pancaratra Text Sanjukta Gupta 1972

Bosnië reist om zijn as uit te strooien, ontdekt Lotte dat Emil heeft gelogen

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

over zijn identiteit. Ze schakelt een advocaat uit Sarajevo in om onderzoek te

halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

doen naar zijn verleden, en die komt tot een schokkende ontdekking.

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om

Ondertussen gaat Lotte zelf de Camino lopen, exact volgens de route en

op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de

planning van Emil. Ze wil achterhalen wat hem tot zijn wanhoopsdaad dreef.

geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier

Maar iemand volgt haar, iemand die niet wil dat ze de waarheid ontdekt.

om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor

kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de

1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om

scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP

hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-

van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich

Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen

pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor

met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de

slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun

voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,

nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te

ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met

spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de

regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen

burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in

en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je

zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en

vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas

Krijgergodin HeatherAsh Amara 2020-04-21 In 10 lessen ontwikkel je

gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen

warrior tools om de krachtige vrouw in jezelf te onthullen, de vrouw die

leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen

zowel krijger als godin is Krijgergodin van HeatherAsh Amara (een leerling

zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar

van Don Miguel Ruiz) is een boek over de innerlijke wijsheid die iedere

vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op

vrouw in zich heeft. Op een liefdevolle manier leer je oude patronen onder

een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een

de loep te nemen, controle los te laten, en voorbij te gaan aan verhalen van

bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen

drama en slachtofferschap. Je wordt je bewust van je natuurlijke gaven van

ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die

intuïtie, creativiteit, humor, passie en toewijding: alles wat je nodig hebt om
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een innerlijke revolutie te ontketenen en met jouw vrouwelijke, vurige

fout van mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan

energie vruchtbare veranderingen in je leven door te voeren. In tien lessen

zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft

ontwikkel je warrior tools om de krachtige vrouw in jezelf te onthullen, de

hij het mis. Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn

vrouw die zowel krijger als godin is.

zus. Onderpand. Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me

Intiem gedrag Desmond Morris 1993 Beschouwing over de menselijke

schuldig is, geef ik haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik

behoefte aan intimiteit en talloze uitingen hiervan in de menselijke

hou haar. En ik geef haar niet op.

samenleving, zoals de handdruk, de omhelzing, de schouderklop en de vele

Het chalet Suzanne Vermeer 2013-01-15 Website Suzanne Vermeer Bekijk

contactvormen in de sfeer van erotiek en sex.

de trailer Volg Suzanne Vermeer op Facebook

Waanzin Natasha Madison 2020-12 Van de bestsellerserie, Soulmate komt de

Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair

spin-off serie Dit is... Zara Stone Mijn hele leven heb ik gezworen om nooit

met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste

met een ijshockeyspeler te daten. Ik weet beter, want ik weet alles van hoe

vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat

zij leven. Mijn vader is een ijshockeygod, mijn broer is de aanvoerder van het

hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij

meest succesvolle NHL-team ter wereld, en mijn zwager speelt ook in de

dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat

competitie. Hun levens zijn gecompliceerd, dus ik koos bewust voor een

zien van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En

ander pad. Ik werd verliefd op een wetenschapper. Maar in plaats van een

als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei

huwelijksaanzoek te doen, maakte hij het uit. Vier maanden later zag ik zijn

opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem

verlovingsfoto op Instagram. Ik kon hem daar niet mee laten wegkomen.

meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen,

Nee, het maakte me niet uit hoe, ik ging die man laten inzien dat ik hem niet

net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook

nodig had. Evan Richards Ik was in de running om mijn puntenrecord van

verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.

vorig jaar te verbeteren, klaar om de eerste plaats in de competitie te claimen.

Nacht vol hartstocht Sarah Morgan 2015-07-14 Welke geheimen worden er

Als beste in het veld, heb ik mijn carrière hoog in het vaandel. Toen

ontsluierd in de hitte van de woestijn? Deel 1 Emma heeft géén spijt. Zelfs al

twitterde ijshockeyprinses Zara Stone me. Ze wilde dat ik samen met haar de

laat haar baas, de knappe biljonair Lucas Jackson, haar duidelijk weten dat hij

bruiloft van haar ex zou crashen. Het ergste wat er kan gebeuren? Een pr-

haar niet nog eens zal aanraken. Ze heeft van hun hartstochtelijke nacht

nachtmerrie. Het beste? Een leuke nacht met een mooie vrouw. Het begon

samen genoten en accepteert dat het daarbij blijft. Dan vraagt Lucas haar mee

als een spel, iets waar ik goed in ben. Haar gekke idee veranderde in iets

op zakenreis naar Zubran - een exotisch woestijnstaatje, waar je het zodra je

waar ik niet naar op zoek was, iets wat geen van ons beiden wilde. Als puntje

uit het vliegtuig stapt héél erg warm krijgt. Lucas zal zich nooit aan iemand

bij paaltje komt, gaat er maar één gedachte door mijn hoofd: Dit is waanzin.

binden. Dat kán hij gewoon niet. Die onenightstand met Emma was dan ook

Maar ook, dit is waanzinnig goed.

heel onverstandig, want hij wil zijn PA beslist niet kwetsen. Voortaan zal hij

De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte de

zijn begeerte moeten verbergen. Het is maar te hopen dat ze in Zubran zo'n
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oosters gewaad moet dragen dat haar veel te verleidelijke rondingen bedekt...

geregeerd wordt door een vrouw die hem haat, veiliger dan een kerker?

Verloren zoon van Rome Robert Fabbri 2015-07-18 ‘Geschiedenisles boordevol

Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de

actie!’ – NRC Handelsblad Verloren zoon van Rome is het zesde deel in de

Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel

populaire en spectaculaire Vespasianus-serie. In dit deel komt Vespasianus

smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan haar

steeds dichter bij de kern van de macht en daarmee lijkt de profetie

familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde,

aangaande zijn lot werkelijkheid te worden. Rome, 51 na Chr. Vespasianus

een verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet

keert terug naar Rome met de grootste vijand van het rijk. Na acht jaar

Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te

weerstand te hebben geboden, is de Britse strijder Caratacus

bevrijden. De kinderen worden verstopt in grafkisten en via geheime routes

gevangengenomen. Maar zelfs deze overwinning van Vespasianus is niet

door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen.

voldoende om de kersverse consul te verlossen van de politieke intriges:

Van elk kind dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware

Agrippina, de vrouw van keizer Claudius verleent Caratacus gratie.

identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij

Ondertussen wordt het in het Oosten, waar Vespasianus naartoe gestuurd is

zou zijn.

om in Armenië de belangen van Rome te verdedigen, almaar onrustiger. Er

Kus om middernacht Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 10½ – Kus om

is een nieuwe Joodse cultus die aan populariteit wint en waarvan de

middernacht De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Al

aanhangers weigeren om trouw aan de keizer te zweren. Maar als

is Jack's Bar dé plek om oud en nieuw te vieren, Sunny is helemaal niet in

Vespasianus daar aankomt, wordt hij gevangengenomen. Hij wordt

feeststemming. Ze heeft trouwens maar één voornemen voor het nieuwe

opgesloten in de krochten van de oeroude stad en kijkt de duisternis en de

jaar: geen mannen meer. Ook Drew wil voorlopig vrijgezel blijven. Maar of

dood in de ogen: zal hij ooit nog het daglicht zien? En is een Rome dat

hun voornemens het kunnen opnemen tegen een blokhut, een sneeuwstorm,
naaldhakken én Virgin River... is zeer de vraag!
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