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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
volvo-vida-repair-manual

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
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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 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
Handboek Spiegelogie
Willem de Ridder 2017-01-14
Gebonden boek
Meesterverteller Willem de
Ridder is erin geslaagd om
diepe levenswijsheid met
humor te verpakken in een
eenvoudige boodschap. Hij
breekt een lans voor het
vormen van fanclubjes, waarin
de leden fans zijn van elkaar en
elkaar onvoorwaardelijk
steunen. Zijn ongedwongen
verteltrant neemt je mee en
laat je niet meer los.
Book Review Index 1985
Every 3rd issue is a quarterly
cumulation.
Iedere dag, ieder uur Natasa
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Dragnic 2011-05-03 Op het
moment dat de driejarige Dora
de crèche binnen stapt, valt
Luka ﬂauw. Dora kust hem
wakker en vanaf dan zijn de
twee kinderen onafscheidelijk.
Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders
naar Parijs verhuist en Luka
achterblijft in Kroatië. Zestien
jaar later brengt het toeval hen
opnieuw bij elkaar. De drie
prachtige maanden die ze
samen doorbrengen, lijken de
opmaat te zijn van een
geweldige toekomst. Luka moet
eerst nog wat zaken afhandelen
in Kroatië, en belooft zo snel
mogelijk weer terug te komen.
Maar dan hoort Dora niets meer
van hem
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
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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 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
volvo-vida-repair-manual

Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
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.
De dochter van de President
James Patterson 2021-06-07
Met details die alleen een
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president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het
Witte Huis aan toegaat.' ****
NRC Er is een nieuwe regering
in het Witte Huis. Maar het is de
vorige ﬁrst family die boven
aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is
een voormalig Navy seal en de
vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige
militaire missie hem zijn
tweede 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
volvo-vida-repair-manual

door ex-President Clinton. Heel
veel actie, onbetrouwbare
ﬁguren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Road & Track 1992
Verlangen Chelsea Cain
2014-05-28 Chelsea Cain
Verlangen Gretchen Lowell, de
verleidelijkste vrouwelijke
moordenaar is terug Gretchen
Lowell is beeldschoon, briljant
en... Een seriemoordenaar. Een
klassieke femme fatale in de
letterlijke zin van het woord.
Gretchen, de aartsvijand en exgeliefde van rechercheur Archie
Sheridan, heeft iets speciaals
gepland voor diens verjaardag.
Ze slaat toe tijdens Halloween,
wanneer veel mensen verkleed
gaan als de moordlustige
Gretchen en alleen Archie de
echte Beautykiller herkent.
Archie weet dat hij zich maar
beter aan haar spel kan
overgeven, maar Gretchen is
gruwelijker en
onvoorspelbaarder dan Archie
ooit heeft kunnen bedenken.
'Uitstekend geschreven, Cain
heeft een gruwelijk gevoel voor
humor.' Stephen King 'Met een
kil plezier laat Cain zien dat
zelfs een gevild lijk een
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macabere schoonheid heeft.'
**** VN Detective & Thrillergids
(over Wraak)
Publieke zaken in de
marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid 2015-12-15
Welke verwachtingen mogen
we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke
belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen
marktpartijen en de overheid
toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) de
discussie over marktwerking in
het perspectief van de
ingrijpende maatschappelijke
transformatie die zich in de
afgelopen decennia heeft
voltrokken. De onderlinge
verhoudingen tussen, maar ook
binnen de domeinen markt,
overheid en samenleving zijn
veranderd. Het
marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige
vraagstukken geconfronteerd.
Beleid gericht op het
behartigen van publieke zaken
zal in de huidige
marktsamen¬leving op een
bredere leest moeten worden
volvo-vida-repair-manual

geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd
ontworpen. De WRR werkt deze
visie uit door in het bijzonder
aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de
publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten
slotte analyseert de WRR hoe
de overheid kan bevor-deren
dat deze verantwoordelijkheden
ook daadwerkelijk worden
genomen.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees
Merel Kindt 2008-07-11 De
Experimentele klinische
psychologie draagt bij aan
kennis en begrip van de
emotionele stoornissen,
waaronder angststoornissen.
Angststoornissen zijn de meest
voorkomende psychiatrische
stoornissen en staan na
coronaire hartziekten op de
tweede plaats in de top 10 van
ziektelast (bron: RIVM).
Cognitieve gedragstherapie
voor angststoornissen is
eﬀectief, maar nog verre van
optimaal. De angst komt vaak
weer terug. Het geheugen voor
angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact
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blijft, ligt de terugkeer van
angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een
symmetrie is tussen het
ontstaan en terugdringen van
angst. Kortom, behandelingen
zouden regelrecht kunnen
worden afgeleid uit kennis over
het ontstaan van
angststoornissen. Deze
aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan het
ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet
Merel Kindt uiteen dat
experimenteel onderzoek naar
de onderliggende mechanismen
van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van eﬀectievere
behandelingen. Onderzoek zal
zich niet alleen moeten richten
op het versterken van nieuw
gedrag zoals in de afgelopen
decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van
het emotionele geheugen.
Alleen dan zal angst permanent
kunnen worden
teruggedrongen.
Het blauwe huis Preeta
Samarasan 2011-10-07
Wanneer het dienstmeisje van
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de welgestelde familie
Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat
de laatste in een reeks
gebeurtenissen die het leven
van de zesjarige Aasha op zijn
kop hebben gezet. Binnen
enkele weken is haar
grootmoeder op mysterieuze
wijze om het leven gekomen en
is haar oudste zus voorgoed
naar Amerika vertrokken.
Aasha blijft eenzaam achter,
gestrand in een familie die
langzaam uit elkaar valt. Tegen
de achtergrond van het
zinderende Maleisië van de
jaren zestig gaat het verhaal
terug in de tijd, om stapje voor
stapje de duistere, complexe
geheimen en leugens van een
immigrantenfamilie te
onthullen. Het blauwe huis is
een krachtige, indrukwekkende
roman. Het wonderschone
taalgebruik en de superieure
opbouw zullen de lezer
gevangen houden tot de laatste
pagina.
De duisternis tussen ons Molly
Börjlind 2021-05-04 Een
verslavende Scandithriller van
Rolf en Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de thrillers over
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Rönning & Stilton. Topkwaliteit
uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober
verrast de 25-jarige Emmie
haar ouders in hun huis in de
archipel van Stockholm. Ze wil
weten wat er echt gebeurde
met haar broertje Robin, die
verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken,
maar zijn lichaam werd nooit
gevonden. Ze mist hem nog
steeds verschrikkelijk. Om
verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid
nodig, maar haar ouders willen
haar vragen niet
beantwoorden. Haar moeder
reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige
huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een
bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens
een bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee
spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een
portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje
verdween...
Eens begeerd (een Riley Paige
Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het
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derde boek in de bestsellerserie 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
genoodzaakt. Ze begint haar
jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve
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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 jongen zonder hoop
Victoria Quinn 2021-06-24 Ik
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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.
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
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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 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
Toevluchtsoord Jérôme Loubry
2020-11-03 Als haar
grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste
woonplaats: een eiland voor de
volvo-vida-repair-manual

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
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vreselijke ontdekking te hebben
gedaan op een eiland niet ver
van de Franse kust. Het
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
Moeder, moeder Koren Zailckas
2014-03-15 Het gezin van
Josephine Hurst draait op
rolletjes. Met twee mooie
dochters, een intelligente zoon
en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven
perfect. Ze heeft alles wat haar
hartje begeert. Wanneer haar
oudste dochter Rose wegloopt
met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep
volvo-vida-repair-manual

op haar gezin en transformeert
ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis.
Jongste dochter Violet wordt
opgenomen in een inrichting en
stevige medicatie moet het
autisme van zoon Will
beperken. Het mooie plaatje
wordt slechts met moeite bij
elkaar gehouden en wanneer
na een gewelddadig incident
Jeugdzorg het gezin bezoekt,
dreigt de monsterlijke waarheid
over Josephine zelf aan het licht
te komen. Moeder, moeder is
een indringende en intelligente
thriller over de duistere kant
van moederliefde. Koren
Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980)
schreef eerder een
veelbesproken autobiograﬁsche
roman over haar disfunctionele
jeugd. Ze woont met haar
familie in de omgeving van New
York.
Elke seconde telt Sophie
McKenzie 2020-06-23 Charlie
en Nat zijn op de vlucht. Hun
plan om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is
mislukt, en de betrokken
politicus beweert nu dat zíj
terroristen zijn. De jeugdthriller
Elke seconde telt is het

10/19

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

bloedstollende vervolg op 1
seconde van Sophie McKenzie,
die met haar debuut Vermist
bijna elke juryprijs in Engeland
won. Voor jongeren vanaf 13
jaar. Met politie niet betredenelastiek. Charlie en Nat zijn op
de vlucht. Hun poging om een
terroristische organisatie te
ontmaskeren is mislukt. De
betrokken politicus, die
torenhoog in de peilingen staat,
loopt vrij rond. En híj
beschuldigt juist Charlie en Nat
van terrorisme! Met de politie
en de terroristen achter hen
aan, ziet Charlie ziet maar één
uitweg: ze moet in haar eentje
naar het hol van de leeuw om
bewijs tegen hem te
verzamelen. Durft ze dat? Zal
het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
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
volvo-vida-repair-manual

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 Scandithriller moet zijn.' VN Detective
en Thrillergids **** 'De plots
van Faber en Pedersen mogen
er zijn. Het duo weet
verhaallijnen behendig te
vervlechten. (...) Faber en
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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 sterrencategorie is gevallen te
evenaren. En toch is dat
gelukt!' De Telegraaf *****
Winnaar van de Krimimessen
publiekprijs 2021
Voor altijd kerst Susan
Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold
- Voor altijd kerst Fool's Gold
lijkt de ideale woonplaats, maar
er is één probleem: er wonen te
weinig mannen... Noelle
Hopkins heeft net een tweede
kans in het leven gekregen en
is vastbesloten alles eruit te
halen wat erin zit! Omdat
Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het
hele jaar feest is: The Christmas
Attic. Het winkeltje loopt
geweldig - zo goed zelfs, dat ze
extra hulp in moet schakelen.
Gabriel Boylan is naar Fool's
Gold gekomen om te herstellen
van een verwonding die hij
heeft opgelopen tijdens zijn
werk als legerarts. Hoewel hij
volvo-vida-repair-manual

niet bepaald goede
herinneringen heeft aan kerst,
biedt het werk in The Christmas
Attic een welkome aﬂeiding.
Om nog maar te zwijgen van de
mooie eigenares, Noelle... Al
snel blijft het niet langer bij
kussen onder de mistletoe...
Houden ze het bij een
feestelijke ﬂirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel
12½ van de serie Fool’s Gold.
Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
Droomuitzicht Sarah
Morgenthaler 2021-06-01
Heerlijke feelgood en het
ultieme ontsnappen... welkom
in Moose Springs, Alaska! De
carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane
is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe
start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een
documentaire opnemen over
het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn, maar
de bewoners moeten niks
hebben van River. Toch wil
deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig
is. Of welke berg ze hier
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(letterlijk) ook voor moet
beklimmen. Easton Lockett mag
dan een goedmoedige reus zijn,
hij weet het een en ander van
survival. Als hij iedereen bij de
les houdt, kan hij River en haar
crew veilig over Mount Veil
leiden. Maar dat blijkt
makkelijker gezegd dan
gedaan. De natuur is wilder dan
ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te
belanden en de actrice is mooi,
maar kent geen angst. Vallen
voor River maakt zijn werk er
niet makkelijker op, en hij weet
niet hoe lang hij haar prachtige
lach nog kan weerstaan. Als het
weer omslaat en iedereen in
gevaar komt, moet Easton alles
uit de kast halen om de groep
weer veilig thuis te krijgen... en
om River ervan te overtuigen
dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel
fans van Morgenthaler als
gloednieuwe lezers zullen deze
heerlijke romance verslinden –
en hardop moeten lachen om
een onverwacht hilarisch
personage: een smoorverliefde
marmot. Dit is een traktatie.’
Publishers Weekly
Weerzien in Wildstone Jill
Shalvis 2020-08-25 Vroeger had
volvo-vida-repair-manual

Tilly twee dromen: een
beroemde kunstenaar worden
en dolgelukkig worden met
haar grote liefde, Dylan Scott.
Inmiddels weet ze maar al te
goed dat dromen niet altijd
uitkomen: Dylan liet haar acht
jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als
kunstenaar kwam ook niet van
de grond. Toch is ze niet van
plan bij de pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol goede
moed aan haar nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste
dag. Dat wordt niet beter als ze
in de les ineens in een paar
bekende, vurige ogen kijkt…
Identiteit en diversiteit M.
Verkuyten 2010 Identiteit is een
centraal onderwerp in debatten
over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wijzijdenken. Verkuyten bekijkt
identiteiten, etnische relaties
en manieren om met culturele
diversiteit om te gaan vanuit
onze kennis over menselijk
gedrag: wat mensen willen,
waar ze behoefte aan hebben,
hoe ze in de regel reageren.
Het gaat om de betekenis van
gedragswetenschappelijke
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benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen
onze pluriforme samenleving.
Daarbij komen vragen aan de
orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en
anderen in sociale categorieën
en met welke gevolgen? Wat
zijn de psychologische
achtergronden van
positieve/negatieve relaties
tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en
hoe gaan we daarmee om? Hoe
reageren mensen op
stigmatisering en uitsluiting?
Hoe kunnen we omgaan met
etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat
de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet
speciﬁek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke
verhoudingen en posities in
ogenschouw.
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
volvo-vida-repair-manual

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?
American Book Publishing
Record 1985
Road and Track 1992
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Stoppen met roken voor
vrouwen Allen Carr 2014-05-22
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Allen Carr dit boek over
stoppen met roken. Zijn
methode, die al miljoenen
mensen over de hele wereld
voorgoed van het roken heeft
afgeholpen, is erop gericht de
mechanismen die een roker
doet roken te ontrafelen. Wie
eenmaal begrijpt hoe dat
mechanisme werkt, merkt zelf
dat stoppen heel eenvoudig is.
Ook voor vrouwen! Voor hen is
stoppen met roken extra
belangrijk, omdat zij immers
met hun rookgedrag
schadelijke stoﬀen op hun
ongeboren kind kunnen
overbrengen. In Stoppen met
roken voor vrouwen vertelt
Allen Carr hoe je zonder
noemenswaardige
onthoudingsverschijnselen
voorgoed verlost kunt worden
van deze verslaving.
Het Utopia experiment
Robert Ludlum 2013-10-03
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Utopia experiment Een
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revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel
veilig? Dresner Industries
presenteert een revolutionair
nieuw product: de Merge. Een
technologische uitbreiding van
de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de
hersenen. Kolonel Jon Smith
wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het
apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de
Merge een nieuwe manier van
oorlog voeren mogelijk maakt.
Een uitvinding die niet in
handen van Amerikas vijanden
mag komen. Maar is de Merge
wel zon zegen voor de
mensheid als Dresner beweert?
En wat is het verband met een
bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk
dat Dresner iets verbergt, maar
wat? Jon Smith en Randi Russell
zijn vastbesloten om met
gevaar voor eigen leven de
waarheid te achterhalen die
hun tegenstanders tot elke prijs
geheim willen houden. Robert
Ludlum brak op zijn veertigste
door met De Scarlatti Erfenis en
heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde
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bestsellers op zijn naam staan.
Zijn serie rondom Jason Bourne
is succesvol verﬁlmd met Matt
Damon in de hoofdrol.
Oorspronk en voortgang der
orgelen Gerhardus Havinga
1727
Catalog of Copyright Entries
Library of Congress. Copyright
Oﬃce 1981
Voel met mij Indigo Bloome
2013-02-20 Psychologe
Alexandra Blake is door haar
minnaar Jeremy Quinn in
seksuele zin wakker gekust. Na
een erotische ontdekkingsreis
is zij tot het uiterste verleid.
Maar dan wordt ze in Londen op
verdacht professionele wijze
ontvoerd en speelt ze ineens de
hoofdrol in een gevaarlijk spel:
haar ontvoerders hopen
namelijk met haar hulp de
donkerste enigma's van de
vrouwelijke seksualiteit te
ontdekken. Ze kan niet
ontsnappen, maar weet ook
niet zeker of ze dat wil. Hoe ver
zal Alexandra gaan om haar
verlangens en nieuwsgierigheid
te bevredigen? Gaat dit spel
haar te ver, of is de hoofdprijs
het spel misschien waard? Voor
de lezers van Speel met mij,
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Negentig dagen Genevieve en
Vijftig tinten Grijs.
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
volvo-vida-repair-manual

van de low carbkeuken een
duurzame, ﬂexibele levensstijl
te maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in minder
dan 15 minuten en zijn glutenen granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
Eva's dochters Lynn Austin
2013-09-24 Vier generaties
vrouwen dragen allemaal de
gevolgen van een vreselijk
geheim. Een meeslepend
verhaal over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun
geloofscrises en hun
overwinningen. Een diep
verlangen naar liefde en
waardigheid verbindt de vier
vrouwen in dit ontroerende
boek. Zij moeten leren omgaan
met de keuzes die zij maakten
en die hun moeders vóór hen
maakten. Maar de vicieuze
cirkel die hen al tientallen jaren
gevangen houdt, blijkt moeilijk
te doorbreken.¶Al meer dan
vijftig jaar leeft de tachtigjarige
Emma Bauer met een geheim,
dat zij uit alle macht verborgen
heeft gehouden. Maar als zij
ziet hoe het huwelijk van haar
kleindochter in het slop raakt,
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realiseert Emma zich dat de
leugens over haar eigen
huwelijk de levens van haar
dierbaren verwoesten. Kan zij
haar kleindochter helpen de
erfenis van verkeerde keuzes
van zich af te werpen? Of
neemt zij haar geheim en haar
gebroken hart mee het graf
in?¶Een meeslepend verhaal
over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun
geloofscrises en hun
overwinningen.¶Lynn Austin
schreef vele succesvolle
romans, waaronder De
boomgaard, Bevrijdend licht,
Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is ze
een veelgevraagd spreekster.
Ze woont met haar gezin in
Illinois.
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
volvo-vida-repair-manual

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...
Emblemata volsinnighe
uytbeelsels Gabriel Rollenhagen
1615
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
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
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juk van eeuwenoude tradities
nog niet van zich af heeft
geschud.
Ritueel vermoord J.D. Robb
2014-01-05 Kort verhaal van
J.D. Robb Een feestje in de
gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het
mes nog in zijn hand, die ervan
overtuigd is dat hij een moord
heeft gepleegd. Eve Dallas
wordt ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.
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
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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 dromen.’ Flair
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.
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