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zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum Benjamin Alire Sáenz 2017 Aristoteles en Dante

Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe werkgever

zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze

om te solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe man doet open. Tot haar verbijstering

bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.

gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken er echter

Altijd dichtbij Cecily von Ziegesar 2009-10-28 Eindelijk komen we te weten hoe het Blair vergaat bij haar Engelse

nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou zijn je hart te

Lord. Zal zij voorgoed haar New Yorkse jetsetleven vaarwel zeggen en intrekken bij Lord Marcus? En heeft zij

verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

zich werkelijk verzoent met Serena, die de hoofdrol in ‘Breakfast at Fred’s’ voor haar neus wegkaapte? Serena

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de

krijgt het in 'Altijd dichtbij' nog knap lastig met die rol. En waarom geeft haar tegenspeler, de verrukkelijke

Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan

sterspeler Thaddeus, weinig sjoege als zij toch heel nadrukkelijk toenadering zoekt? Je leest het allemaal in dit

ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar

negende deel van de Gossip Girl-serie, want Gossip Girl is, zoals je weet, altijd dichtbij!

stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het

Godsdienstige veranderingen in Nederland J. W. Becker 2006

eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften... Die van anderen! Als

en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de jonge,

weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van –

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te

zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van

gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer ze

bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De

terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens

vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van

niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren adrenalinejunk,

Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy

Consumer Reports Volume Seventy-one 2006

is brutaal en heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets aan

Illusie Frank Peretti 2012-10-17 De illusionisten Dane en Mandy Collins hebben dertig jaar lang met veel succes

haar zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

shows opgevoerd. Vlak voor ze met pensioen willen gaan, overlijdt Mandy. Terwijl Dane terugdenkt aan hoe

wil veroveren!

Mandy in 1970 in slaap viel tijdens een show, ontwaakt in 2010 een jonge vrouw. Niet veel later tipt een vriend

Geknipt voor Miranda Jill Mansell 2012-01-04 Een man is net een trein - er komt altijd een volgende! Miranda is

Dane over deze vrouw die spectaculaire shows opvoert in een lokaal café. Dane is vooral ondersteboven van haar

in de wolken als ze Greg ontmoet: hij is knap, geestig en lijkt meteen dol op haar. De volmaakte man! Greg vindt

uiterlijk: ze lijkt precies op het meisje dat hij veertig jaar geleden ontmoette.

Miranda ook erg leuk: ze is mooi, ze is jong en ze zeurt nooit over baby's. Natuurlijk heeft hij haar niet alles over

De kleine Lord / druk 1 Frances Hodgson Burnett 2003 Bewerking van een klassiek verhaal uit de 19e eeuw over

zichzelf verteld - zelfs de liefste meisjes gaan soms een beetje raar doen tegen een man die net zijn zwangere

een gewoon Amerikaans jongetje dat erfgenaam blijkt te zijn van een strenge Engelse graaf. Deze kleine 'lord'

vrouw in de steek heeft gelaten. Maar daar hoeft ze toch niet achter te komen? Gelukkig voor Miranda zijn

stelt alles in het werk om het trotse hart van zijn grootvader te vermurwen. Vanaf ca. 10 jaar.

mannen net treinen - tijdenlang sta je te wachten en komt er niet één, en dan komen er ineens drie tegelijk. Ze

Pharmacopoea Leidensis, amplissimorum magistratuum auctoritate instaurata 1751

moet alleen de juiste zien te pakken... Liefde, vriendschap en zoete wraak - dat zijn de ingrediënten voor weer

Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021

zo'n heerlijk vrolijk en romantisch boek van bestsellerauteur Jill Mansell.

Levend lichaam Rein Brouwer 2012-11-14 Levend lichaam legt de spanningsvelden bloot waar men in

David Harum Edward Noyes Westcott 1899

verschillende fasen van de levenscyclus voor staat. Past een gemeente of parochie zich aan de ontwikkelingen in

Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste thrillers die ik gelezen

haar sociale en culturele omgeving aan, of gaat zij ertegen in verzet? Moeten kerken kiezen voor doelgroepen?

heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed

Hoe belangrijk is de ontwikkeling van een visie? Wat te doen als de middelen afnemen? Hoe (ver)maakbaar is de

gelukt om een reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” -

kerk? Is er kerk buiten de kerk? De dilemma s en keuzemomenten waarvoor locale kerken staan, komen helder

Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke

op tafel. Bovendien is er ruim aandacht voor andere vormen van kerk-zijn, zoals in bewegingen en jeugdkerken,

Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit

in ziekenhuizen en gevangenissen, in theater en volkscultuur. Zo biedt dit boek prikkelende lectuur voor

een biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een

pastores, kerkopbouwers en allen die zich betrokken weten bij christelijke geloofsgemeenschappen.

wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-

Backpacker 2003-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them

eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer

to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first

de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende

GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and

verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in

survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and

gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De

product innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten,

Pierre en Jean Guy de Maupassant 2013-07-31 Van de Franse naturalisten Zola, Huysmans, Alexis Céard en

wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke

anderen blijkt Guy de Maupassant (1850-1893) door de jaren heen de meest gelezen auteur te zijn: nog altijd

realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs

worden zijn honderden verhalen en novellen Yvette, Boule de suif, Sur l'eau, Le Horla enz. in tal van landen

hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk

herdrukt, en met veel succes is een aantal ervan voor de televisie bewerkt. Van zijn romans zijn er drie klassiek

dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op

geworden: Une Vie, Bel Ami en Pierre et Jean. Hoofdthema van laatstgenoemde 'petit roman' is de jaloezie:

het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is

jaloezie heerst er tussen Pierre donker van uiterlijk, gesloten van karakter en Jean Roland, die blond en

boek #2 in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in

openhartig is. Pierre's naijver wordt vergroot wanneer zijn jongere broer een aanzienlijk bedrag erft van een

de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!

oude huisvriend van de Rolands, en het groeiende wantrouwen dreigt het huiselijke leven tot een hel te maken.

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1)

Maupassants schildering van een provenciemilieuw heeft een welhaast Balzaciaanse uitdrukkingskracht en zijn

EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar

analyse van de gecompliceerde, sceptische oudste broer is zo indringend, dat Pierre en Jean behalve zedenroman

echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te

tevens een ouderwets-goede psychologische roman is. In zijn voorwoord blijkt Maupassant zich inderdaad te

beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is geworden

distanciëren van Zola en de naturalistische programma's die het onderscheid tussen artistieke werkelijkheid en dé

dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer

werkelijkheid wilden opheffen' want: 'talent is een kwestie van originaliteit, dat wil zeggen een speciale manier

dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet,

van denken, zien, begrijpen en beoordelen.'

gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen

Pnin Vladimir Nabokov 2011-12-15 Vladimir Nabokov (1899-1977) stamt uit een Russicshe aristocratische familie

hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens

die, met achterlating van al haar bezittingen, in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat Nabokov in de jaren dertig

durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden

aanvankelijk in Duitsland woonde, week hij later uit naar Parijs. Het feit dat zijn vrouw Véra joodse was speelde

ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET

daarbij een belangrijke rol. Na het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag Nabokov in dat zijn vrouw

DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,

en hij ook in Frankrijk niet langer veilig zouden zijn en vluchtte het gezin met een van de laatste boten via de

gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat droommannen nu eenmaal niet

haven van Saint-Nazaire naar Amerika. Het enorme succes van Lolita (1955) maakte hem financieel onafhankelijk.

op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft

In 1959 verhuisde hij naar Zwitserland. Hij schreef een groot aantal inmiddels klassieke romans, waaronder Puin,

verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de

De verdediging, Ada en De gave. Behalve een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw was hij een

boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij

gerenommerd vlinderkenner. In 2009 verscheen postuum zijn laatste roman, Het origineel van Laura.

voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten

Weg naar huis Yaa Gyasi 2017-01-20 Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien apart van elkaar op in het achttiende-

aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan

eeuwse Ghana. Effia wordt uitgehuwelijkt aan een Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi wordt

wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en

gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot naar Amerika gezet. Weg naar huis vertelt over de levens van

Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden

de nakomelingen van Effia en Esi in de daaropvolgende driehonderd jaar. Yaa Gyasi beweegt zich vrijelijk door de

moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging

geschiedenis en tussen twee continenten - van de stammenstrijd en slavernij in Ghana naar de Burgeroorlog in

om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat

Amerika, en van de kolenmijnen in het zuiden van de Verenigde Staten naar de volksverhuizingen richting

uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin

Manhattan in de twintigste eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret van volken in beroering.

River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last

Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin

van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een

geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans

normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet bij te laten

voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn

zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn om hem

ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.

duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een

zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich

revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? EEN ONVERWACHT

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins

KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie

Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook

een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,

onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten.

ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet

Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op.

zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze boeken

Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het
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ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze

om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar toekomst te

vaderlandse geschiedenis en politiek.

vergooien..? 'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van

USA Today Index 1995

den Ham.

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn

Brandweek 2005-04

dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om

Popular Science 2002-12 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology

hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar

and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and

worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden

science and technology are the driving forces that will help make it better.
Nachtfilm

op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment.

Het tinnen soldaatje Hans Christiaan Andersen 1975

Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier

Het Allergie formularium M.H.J. Vaessen 2009

of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft ze een

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven?

degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed nest en met een carrièreplan. Wat hem er

Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en

helaas niet van weerhoudt om na vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de wereld

met tientallen reisgenoten sprak.

rond te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis moet verkopen, en

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over de

naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles

te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te

haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het plaatselijke eetcafé, waar

kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens

Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven vraagt om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste.

getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en

Toch begint Lauren zich er meer en meer mee te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's koffie!
Metamorfosen

echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York

streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.

worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen.

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de doorgewinterde

Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is

rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee

maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar

jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan

laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig

dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie

seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar

tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf

binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet

jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen,

weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde

hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan

geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een

een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders

poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze

aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,

weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar

vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween

kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt

Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in

is een duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in

de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk

een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht

en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the

Automotive News 2006

modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on

Joseph Heller 2012-04-05 Origineel, bitter, vulgair, geestig, spitsvondig en ontroerend. Fraaie

the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.

jubileumeditie van het ultieme boek over de waanzin van de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een

geleden, verscheen een recensie in de Herald Tribune over `een woeste, ontroerende, schokkende, dolkomische,

geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

razende, opbeurende, reuzenroetsjbaan van een boek. The Times voorspelde even later dat mensen die het konden

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat

verteren het niet licht zouden vergeten: `Een verbluffende prestatie, die vrijwel evenveel lezers zal schokken als

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

verrukken. De rest is geschiedenis: Joseph Heller (1923-1999), die tijdens de Tweede Wereldoorlog diende bij de

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede

Amerikaanse luchtmacht, schreef met Catch-22 een van de belangrijkste en indrukwekkendste oorlogsromans die

ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven

uitgroeide tot een klassieker. De zwarte humor, de absurde logica en onvergetelijke personages als Yossarian, de

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

bommenrichter die denkt dat de vijand erop uit is hem te vermoorden, en de gewiekste messofficier Milo

oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die

Minderbinder, maken Catch-22 tot een onvergetelijk boek.

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

Marisha Pessl 2013-08-17 De jonge, mooie Ashley Cordova wordt op een koude oktoberavond dood

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton.

teruggevonden in een verlaten pakhuis in Manhattan. Het lijkt alsof ze zelfmoord heeft gepleegd, maar

Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

onderzoeksjournalist Scott McGrath vermoedt dat er meer aan de hand is. Hij volgt de familie Cordova al jaren, en

Backpacker 2003-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them

is geobsedeerd door Stanislas Cordova, beroemd film noir-regisseur en de vader van Ashley. Cordova is al jaren niet

to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first

meer in het openbaar gesignaleerd en het vermoeden is dat hij zich teruggetrokken heeft op z'n landgoed The

GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and

Peak. Vastbesloten het mysterie rondom Ashley's dood te ontrafelen gaat McGrath op onderzoek uit en delft hij

survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and

dieper in de duistere wereld van dochter en vader. Een speurtocht langs een inrichting, duistere nachtclubs en

product innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

onderwereldfiguren volgt, totdat het lijkt alsof McGrath zich in een film van Cordova zelf bevindt... en hij vraagt

Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze

zich af: is hij het volgende slachtoffer? Marisha Pessl is terug met deze fantastische, hallucinerende en

geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze

duizelingwekkende roman over de dunne scheidslijn tussen feit en fictie.

eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten achter de relatie met de

Ovid 1979 Prozavertaling van de oorspronkelijk in hexameters gedichte verzameling mythen en

jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te zetten

sagen over gedaanteverwisselingen, van de Romeinse dichter ( 43 voor Chr. tot 17 na Chr.).

Catch 22
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