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jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat
aﬂeiding heeft verdiend, besluit ze eerst een
tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat
beter doen dan in Virgin River, op de
boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan
heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het
leger gediend. Nadat hij voor de derde keer
is neergeschoten, vindt hij het genoeg
geweest. Jaren geleden heeft hij een paar
blokhutten aan de oever van de Virgin
gekocht. Die gaat hij opknappen en
verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij
dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van
plan zich aan iets of iemand te binden. In
Jacks café komen Luke en Shelby elkaar
tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de
laatste mensen op aarde zijn die een relatie
zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River
lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3)
NA DE STORM In een poging om zijn
verleden achter zich te laten, besloot Rick
Sudder zich aan te sluiten bij het Korps
Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang
daarna volgde, aanvaardde hij als een risico
van het vak. Nu is hij terug in Virgin River,
en hij is niet meer de man die hij ooit was.
Zijn verwondingen zijn niet alleen
lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij
amper nog in de ogen te kijken en hij heeft
de hoop op een normaal en gelukkig leven
opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader,
zijn vastbesloten het er niet bij te laten
zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een
manier moet zijn om hem duidelijk te maken
dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd
is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit

Gitaaroefeningen voor dummies Mark
Phillips 2009 Op de cd veel klinkende
voorbeelden van tempi, toonladders en
akkoorden.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr
2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken
nu verﬁlmd voor Netﬂix (1) EEN NIEUWE
HORIZON Vanessa heeft een zware tijd
achter de rug: binnen een paar maanden
heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze
bevallen van hun zoon. Nu haar leven in
rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te
beseﬀen dat de man die er steeds voor haar
was in die moeilijke periode, inmiddels meer
voor haar is geworden dan zomaar een
vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor
haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het
niet meer dan logisch dat hij de vrouw van
zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar
verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien
het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op
haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter
met het idee dat hij zijn overleden vriend
verraadt. Net wanneer hij voor zijn
gevoelens durft uit te komen, gooit een
andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul
en Vanessa een tweede kans en vinden ze
de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het
aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet
het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens: de man van haar
dromen vinden. Die man moet beschaafd,
gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als
een blok voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf
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meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp
uit onverwachte hoek als Dan Brady, het
zwarte schaap van het stadje, zich ermee
gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick
helpen zich met zijn lot te verzoenen? EEN
ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS
EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het
plein in Virgin River vindt Annie een doos
met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein
dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de
dierenarts komt, ontmoet Annie voor het
eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke
vriend van haar broers die haar vroeger niet
zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af
te kunnen houden! Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
Jazz Education Guide 2004
Heartstream Tom Pollock 2020-09-25
Heartstream is een bloedstollende Young
Adult thriller van de auteur van Wit Konijn /
Rode Wolf over de gevaren van social media
en obsessie. Heartstream is een
bloedstollende Young Adult thriller van de
auteur van Wit Konijn / Rode Wolf over de
gevaren van social media en obsessie.
Beroemd Cat is verliefd. En niet op zomaar
iemand. Ze heeft een relatie met de
leadzanger van een van de allergrootste
bands ter wereld. Als de fans van de band
erachter komen dat hun idool een relatie
heeft, zullen ze woedend zijn. Cat houdt de
relatie angstvallig geheim, maar dan wordt
ze zwanger... Social media Amy is beroemd.
Ze is een enorm fenomeen op Heartstream,
een app waarmee je al je diepste gevoelens
met je fans kunt delen. Amy streamt zelfs
hoe ze zich voelt tijdens de begrafenis van
haar moeder. Als Amy na de begrafenis van
haar moeder thuiskomt, staat er een
onbekende vrouw in haar woonkamer. Ze is
van top tot teen behangen met explosieven.
Ze weigert te vertrekken voordat ze Amy
heeft gesproken. Wat zou ze willen? Wit
Konijn / Rode Wolf is een al even spannende
thriller van Tom Pollock. Een regelrechte
pageturner voor tieners en oudere t
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd
2020-07-09 Cayson en Skye genieten van
hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze
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slapen elke nacht samen in hetzelfde bed.
En ze brengen elk moment van de dag met
elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich
dat ze bang is om echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon
vrienden kunnen worden als hun relatie
niets zou worden. Wanneer ze dit aan
Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed
voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij
vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan
met een ander meisje en houdt van zijn
vrijheid. Maar als Trinity een stomme
beslissing neemt en daardoor zichzelf in een
gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp
wordt echter niet gewaardeerd. Slade en
Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat ze gewoon zou
verdwijnen. Maar wanneer het op een avond
van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een
nacht van dronken seks tegen de muur van
zijn appartementsgebouw bevredigt hen
allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor
hun onderlinge relatie betekenen?
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21
Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met
haar man een bed and breakfast begonnen
in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van het
begin af aan is het een groot succes. Het
leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit
Nederland is vertrokken. Al meer dan tien
jaar draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge Nederlandse
vrouw en haar moeder dreigt het verleden
haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt
een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed
afscheid had genomen, maar nu blijkt dat
sommige zaken niet weggaan. Dat fouten
niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit
allemaal begon...
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De
Surinaamse Sandra woont in een
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achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar
wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles
op 'het gym' is anders dan ze gewend is.
Haar klasgenoten zitten op hockey, praten
onverstaanbaar bekakt en hebben
belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de
kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat
moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te
maken? Sandra vecht voor een plek in een
wereld waarin oude regels niet meer gelden
en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk
zijn. Het gym is een briljant en schrijnend
verhaal over de multiculturele kramp van
Nederland, eindelijk eens van binnenuit en
met ongelooﬂijk veel humor beschreven
door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie
romans, die allemaal lovend werden
ontvangen door de pers. Voor haar laatste
roman Titus (2009) won ze de Black Magic
Woman Literatuurprijs. Ze schrijft
regelmatig voor nrc.next, De Groene
Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim
blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03
Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats:
een eiland voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar €
12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort
dat de vrouw is overleden, wil ze graag de
plaats bezoeken waar haar grootmoeder
vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een
eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af
naar het koude, grijze eiland en maakt
kennis met de bewoners. Die zijn daar, net
als haar grootmoeder, in 1946 komen
wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel
vermoedt Sandrine dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn
na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten,
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alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt
dat er een jonge vrouw op het strand is
aangetroﬀen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan. De
vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan op
een eiland niet ver van de Franse kust. Het
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
Nederlandsch bloemwerk 1794
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-10-11 In
EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de
Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn
vrienden van de Krijgsmacht op een epische
tocht naar de uitgestrekte wildernis van het
Rijk om het eeuwenoude Zwaard van het Lot
te vinden en de Ring te redden. Thor
vriendschappen worden sterker terwijl ze
naar nieuwe plekken afreizen, het tegen
onverwachte monsters opnemen en zij aan
zij strijden in onvoorstelbare gevechten. Ze
bezoeken exotische landen en ontmoeten
wezens en mensen die hun verbeelding te
boven gaan, terwijl het gevaar aan alle
kanten op de loer ligt. Ze zullen al hun
vaardigheden nodig hebben als ze willen
overleven terwijl ze het spoor van de dieven
volgen, dieper en dieper het Rijk in. Hun
zoektocht brengt hen naar het hart van de
Onderwereld, één van de zeven koninkrijken
van de hel, waar de ondoden regeren en de
velden zijn bezaaid met botten. Thor moet
al zijn krachten oproepen, en worstelt om te
begrijpen wie hij nu werkelijk is. In de Ring
moet Gwendolyn de helft van het Koninklijk
Hof naar de Westelijke vesting van Silesia
leiden, een duizend jaar oude stad op de
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rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen
hebben er voor gezorgd dat de stad elke
aanval heeft weten te doorstaan—maar ze
hebben het nog nooit moeten opnemen
tegen een leider als Andronicus, met zijn
leger van een miljoen mannen. Gwendolyn
leert wat het betekent op koningin te zijn.
Ze neemt haar leidende taak op zich, met
Srog, Kolk, Brom, Steﬀen, Kendrick en
Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te
bereiden op de oorlog. Ondertussen glijdt
Gareth steeds dieper weg in zijn
krankzinnigheid en moet hij op zijn hoede
blijven voor degenen die hem uit de weg
trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor
zijn leven om zijn liefde Alistair en de stad
Savaria te redden van de wilden die de Ring
binnen zijn gedrongen. En Godfrey,
wederom verleid door de alcohol, zal
moeten besluiten of hij klaar is om zijn
verleden achter zich te laten en de man te
worden die hij had moeten zijn. Terwijl ze
vechten voor hun levens en de situatie niet
erger lijkt te kunnen worden, eindigt het
verhaal met twee schokkende
plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval
overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal
het Zwaard van het Lot gevonden worden?
EEN GELOFTE VAN GLORIE is een episch
verhaal van vrienden en geliefden, rivalen
en minnaars, ridders en draken, intriges en
politieke machinaties, van volwassen
worden, van gebroken harten, van bedrog,
ambitie en verraad. Het is een verhaal van
eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons
meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft
een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft
alles in de hand, en met de liefde die hij
voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring
van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp
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nodig heeft, maar te koppig of bang is erom
te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen
door een paar regels programmeringscode
te schrijven. Hij zal diep moeten graven en
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid
Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand
op een veerboot zijn ouders en twee broers
verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke
invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven
en tot welke mislukkingen dat heeft geleid.
Maar nu beseft Arvid dat het verlies
deﬁnitief is en dat hij met het verleden in
het reine zal moeten komen. Hij overdenkt
zijn leven en de herinneringen aan zijn
vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie
had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement
te doorbreken, mede dankzij een Koerdische
buurman, die slechts drie woorden Noors
kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Familiegeheimen Astrid Holleeder
2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van
een trilogie, samen met Judas en Dagboek
van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door
anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder
het heft in eigen hand neemt, en kiest voor
de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder
openhartig en meeslepend over het leven
dat zij en de andere leden van de familie moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja
en haar kinderen Richie en Francis - leiden,
voor en tijdens het proces tegen Willem
Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te
denken over een leven daarna. Hoe neem je
afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met
gevoelens van schuld, angst en verraad;
hoe verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder volledige
openheid over haar diepste zielenroerselen,
en zijn we getuige van de hernieuwde band
met haar dochter Miljuschka, over wie ze
nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een
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vraag stellen, die ik haar nog niet heb
durven stellen. En dan kan ik verder met
mijn leven.'
My Life with Deth David Ellefson 2013-10-29
One of the hardest headbangers of heavy
metal shares his uplifting and empowering
memoir about overcoming addiction and
discovering a life of faith. In My Life with
Deth, cofounder and bassist of Megadeth
David Ellefson reveals the behind-thescenes details of life in one of the world’s
most popular heavy metal bands. If you’re
looking for eye-opening revelations, they’re
here, including the drug habits that brought
the band members to their knees. But My
Life with Deth is far more than just another
memoir of debauchery. Ellefson also shares
the story of his faith journey, which began
when he decided his only choice for survival
was to get free from his addiction. Whether
religious or not, you’ll be enthralled and
inspired by this tell-all book on discovering
meaning in a life of rock and roll. You’ll ﬁnd
insightful comments from some of the
biggest names in heavy metal, along with
universal life lessons. With a delicate
balance between humor and earnestness,
anyone “can appreciate Ellefson’s
unpretentious tone and the delightful irony
of a serious Christian who helped deﬁne
seriously heavy metal music” (Publisher’s
Weekly).
Russische poppetjes Jos Pierreux
2021-06-15 In China steekt een onbekend
virus de kop op: corona. Eerst reageert het
Westen lacherig tot Europa eindelijk in de
gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie
kondigt zich aan, het land stevent af op een
lockdown. In die almaar benauwendere
sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk
werken. Een bejaarde, die deerlijk
toegetakeld op een bankje wordt
aangetroﬀen, beweert dat hij is gevallen
terwijl nogal wat verwondingen op
mishandeling wijzen. Het blijkt slechts het
eerste dubieuze voorval te zijn in een lange
rij. Een afrekening, een homejacking en een
hoog oplopend dispuut tussen een huurder
en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk
wat een misdaad is en wat niet. Maar
waarom zou een slachtoﬀer liegen en
peavey-audition-user-guide

waarom worden misdrijven niet aangegeven
en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is
hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er
zich het hoofd over. Tijdens het onderzoek
wordt de inspecteur bijgestaan door een
ambitieuze nieuweling. Die heeft zo zijn
eigen problemen. Na drie nominaties kreeg
Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule
Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke
thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde
het een 'tour de force'. Pierreux' thrillers,
waaronder zijn laatstverschenen Het tweede
skelet, spelen zich meestal in de kuststad
Knokke af.
Het verlies van België Johan Op de Beeck
2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie in het
zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware
gevechten. De revolutionairen, onder leiding
van de Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins
Willem wil koning van België worden, maar
de republikeinen verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook onderling een
ongenadige strijd, waarbij de republikeinen
ten slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning
Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet
op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck
reconstrueert minutieus en meeslepend het
ontstaan van België. Dit rijkelijk
geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
EQ. 1999
Een cluyte van playerwater 1838
Kamer 305 Yvonne Franssen 2019-09-07
“Pas na tweeën ’s middags werd ik weer
wakker. Mijn hele wezen schreeuwde om
Martijn, maar hij had niets meer van zich
laten horen en wat zou ik moeten zeggen?
Toch graai ik nu met wild kloppend hart
naar mijn telefoon. Het appje is echter van
Corine. Hoe lang moet ik mijn
nieuwsgierigheid nog bedwingen? Serieus
Kim, ik maak me zorgen. Wat is er aan de
hand? Wat is er aan de hand? Absoluut een
goeie vraag. Dat zou ik ook wel willen
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weten. Het lijkt er sterk op dat mijn minnaar
zijn vrouw heeft vermoord, mijn echtgenoot
heeft geprobeerd mijn moeder te
vermoorden en ik ben bang dat een van
mijn cliënten onderweg is om mij te
vermoorden. Meer niet. Niets om je zorgen
over te maken.” In de literaire thriller Kamer
305 raken de levens van Kim en Eva met
elkaar verstrengeld tijdens hun
huiveringwekkende zoektocht naar het
motief achter enkele mysterieuze moorden.
Song Sheets to Software Elizabeth C. Axford
2001 Song Sheets to Software is about
learning and teaching music through new,
stimulating, and accessible means -computers and the Internet. A landmark
resource for anyone who wants to know
more about music, the book is divided into
ﬁve chapters. Chapter 1 is a detailed history
of songs sheets, covering early American
religious, folk and popular music in print, as
well as songs in musicals, silent ﬁlms,
talkies, radio and records. Chapter 2 covers
print music royalties, copyright laws,
formats and terms, while the last three
chapters consist of annotated listings of
600+ music software titles, 6,000+ musicrelated web sites for musicians, and Internet
tech terms.
Onderstromen Nora Roberts 2019-04-16 De
familie Bigelow lijkt het ideale leven te
leiden in het idyllische stadje Lakeview.
Maar achter de gesloten deuren leven de
kinderen Zane en Britt Bigelow in angst.
‘Een van ’s werelds succesvolste auteurs.’
AD Magazine De familie Bigelow lijkt het
ideale leven te leiden in het idyllische stadje
Lakeview. Vader Graham is een succesvolle
chirurg, de moeder van het gezin is een
mooie vrouw, een graag geziene
verschijning binnen de hechte gemeenschap
van het stadje. Maar achter de gesloten
deuren leven de kinderen Zane en Britt
Bigelow in angst. Hun vader houdt de
familie in een ijzeren greep, en zij hebben
geleerd om daar zo goed mogelijk mee om
te gaan en het voor de rest van de wereld
verborgen te houden. Tot de dag dat Zane
vier minuten te laat is en de fout maakt met
zijn vader in discussie te gaan. De
consequenties verscheuren de familie, en de
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-ouders komen in de gevangenis terecht.
Zane en Britt groeien op bij hun
liefhebbende tante en grootouders, maar de
gebeurtenissen van die dag hebben hun
sporen achtergelaten. Jaren later is Zane
een succesvolle advocaat geworden, en
keert hij terug naar Lakeview, vastbesloten
om de demonen van vroeger voor altijd te
laten rusten. Zijn tante en zus wonen nog
altijd in het stadje, maar er is ook een
nieuwe bewoonster, Darbey McCrae. En
onder haar vrolijke uiterlijk schuilt een
dieper trauma dan Zane kan vermoeden. De
pers over Nora Roberts ‘I love Nora Roberts.’
Stephen King ‘Amerika’s favoriete auteur.’
The New Yorker ‘Nora Roberts is een
superster.’ The New York Times
Voor altijd mijn dochter Rachel Hore
2020-10-07 Een universeel en recent weer
actueel taboe uit het verleden:
alleenstaande moeders die gedwongen
werden hun kind af te staan ‘Aangrijpend en
fascinerend.’ Santa Monteﬁore
‘Adembenemend. Een intens ontroerend
verhaal over liefde, verlies en vergeving.’
Dinah Jeﬀeries Als de achttienjarige Alice
Copeman in 1917 een jonge soldaat
ontmoet die op verlof is van het front,
worden ze halsoverkop verliefd. Ze raakt
zwanger, maar als het bericht komt dat haar
geliefde is omgekomen, zet haar
stiefmoeder Alice onder grote druk om haar
dochtertje direct na de geboorte af te staan.
Na de bevalling blijft Alice gebroken achter,
rouwend om haar kind en haar geliefde.
Edith en Philip Burns zijn ongewenst
kinderloos en adopteren de baby, die ze
Irene noemen. Irene groeit op met het
gevoel dat er iets ontbreekt in haar leven,
dat ze anders is dan andere kinderen. Maar
niemand vertelt haar de waarheid, en
uiteindelijk verhuist ze naar Londen, de
grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht
naar het ware verhaal van haar af komst
voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel
verhaal over een liefde in tijden van oorlog.’
The Telegraph ‘Dit gevoelige verhaal, dat
twee generaties omspant, laat zien hoe het
verlies moeder en kind jarenlang
beïnvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend
en fascinerend.’ Santa Monteﬁore ‘Een
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liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’
Sunday Mirror ‘Ik heb echt van dit boek
genoten. Hore benadert moeilijke
onderwerpen op een slimme, lichte toon en
met een zonnige positiviteit.’ Daily Mail
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron
2014-12-06 Op een koude novemberdag
worden de doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter
weer samengebracht door een mysterieuze
zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op
bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan dat
niet voorkomen dat er de volgende dagen
meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen
enkele connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland plaats,
de kinderen zijn tussen de acht en twaalf
jaar oud en er wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe
meer kinderen verdwijnen, hoe groter de
onrust in het land wordt. Voor Mertens
vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een
jong meisje slachtoﬀer werd. Toch maakt dit
juist dat ze verbeten achter de ontvoerders
aan gaat. Kyra weet wat het is als een
familielid wordt weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord?
De zaak spoort haar nog meer aan haar
eigen vermiste zus te vinden: vier jaar
geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van
Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel
in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.'
VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Keyboard 1993
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller —
Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van
de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar.
Het plot is intelligent en zal je vanaf het
begin in de ban houden. Het is de auteur
ongelooﬂijk goed gelukt om een reeks
volledige en aangename personages te
creëren. Ik kan bijna niet wachten op het
vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles)
AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle
peavey-audition-user-guide

Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek
#1 en is gratis te downloaden! Een
biologisch middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium. Het is virulent
en heeft de kracht om miljoenen te doden.
Er ontstaat een wanhopige nationale jacht
om de terroristen te vangen voordat het te
laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen
familie nog steeds in gevaar, heeft
gezworen om te stoppen. Maar wanneer de
nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd,
hem belt dan kan hij haar niet de rug toe
draaien. Schokkende verwoesting volgt, en
het kronkelt zich een weg tot helemaal aan
de president toe. Haar eigen familie komt in
gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl
ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs
haar naaste adviseurs. De presidentiële
oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben.
Met zijn team in gevaar en aan zijn lot
overgelaten, wordt het persoonlijk voor
Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat
hij of de terroristen, dood zijn. Luke
realiseert zich al snel dat het eigenlijke
doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon
voorstellen. Maar met slechts een paar
dagen te gaan voor de dag des oordeels, is
het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan
stoppen wat al in beweging is gezet. Een
politieke thriller vol non-stop actie dat zich
afspeelt op het drastische internationale
toneel, met onverwachte wendingen en
bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek
#2 in de Luke Stone reeks, een explosieve
nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt
uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone reeks is
nu ook verkrijgbaar!
Resolutien 1775
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis
2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften...
Die van anderen! Als weddingplanner heeft
Callie alles al talloze keren langs zien
komen: van de ring tot de jurk, van de
stralende blikken tot... de tranen van
verdriet. En het is precies dat laatste wat
haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te
gaan naar een man. Eén keer voor het
altaar in de steek gelaten worden is meer
dan genoeg! Maar wanneer ze terugkeert
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naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit
- weet ze ineens niet meer zo goed waarom
ze de liefde heeft afgezworen...
Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn puberende
zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol:
Troy is brutaal en heeft problemen op
school. Dan komt de mooie Callie als een
droom terug in Tanners leven. Iets aan haar
zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen
krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij
ondertussen haar hart wil veroveren!
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.'
- Steve McQueen Solomon Northup, in 1808
als vrij man geboren in New York, wordt in
1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages
in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap
in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem.
12 Years a Slave is verﬁlmd door de Britse
ﬁlmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt.
De ﬁlm won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve
McQueen en een inleiding van Bianca
Stigter
Minneapolis Star and Tribune Index 1986
Electronic Musician 1996
Audio 1997
Musician 1988
I Am Ozzy Ozzy Osbourne 2017-12-06 Is er
ooit een ongewoner rocksterverhaal
geweest dan dat van Ozzy Osbourne? Hij
groeide op in een arm gezin en sliep met
peavey-audition-user-guide

zijn hele familie in één kamer. Muziek was
zijn redding en met zijn band Black Sabbath
veranderde de muziekscene voorgoed. Maar
met rock-'n-roll kwamen ook de
onvermijdelijke seks en drugs en Ozzy
wende snel aan een levensstijl vol
verdovende middelen.
The Band's Guide To Getting A Record
Deal (Second Edition) Will Ashurst
2010-03-05 Will Ashurst provides tangible
answers as he delves deep into the music
industry. With sensible goals and pitfalls to
avoid, this book will guide you through the
fog that stands between you, your demo
and your deal! 10,000 unsigned bands are
desperate for recognition from recording
and publishing companies. All bands in this
position, whether or not they have the
requisite talent, are certainly missing one
vital commodity - information. In a jargonfree, easy-to-understand, practical style, the
This is the updated third edition which also
covers the developments and changes that
have occured in the Music Industry since the
ﬁrst edition was published as well as an
updated list of useful contacts.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop
2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal
van een visser en zijn dochter, die al een tijd
geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung
stak in een kleine vissersboot de zee over
om hier in een dorp achter een hoge dijk
een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde
een succesvolle zaak op, maar worstelt nu
met haar eigenheid. Het is ook het verhaal
van de tientallen reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een kleine
gemeenschap van met elkaar verknoopte
levens, bijeengebracht op een beslissend
moment. Niet iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich verloren. Anderen
werden dokter, ingenieur, bankier of
ondernemer. Wanneer het water breekt is
het verhaal van de diepe breuk die migratie
is - voor de betrokkenen en voor de
bevolking. Hoe komen migrant en
maatschappij tot een nieuwe vorm van
samenleven? Een verhaal van deze tijd, op
een persoonlijke manier verteld door Chris
de Stoop, die de familie al jaren kent en met
tientallen reisgenoten sprak.
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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.
The Mix 1996
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer
2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling
gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit.
Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert
over alles te kunnen praten, tot het moment
dat een onbekende jongeman in het dorp
komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend
door het leven zelf en probeert in het dorp
de rust terug te vinden. Rozelindes geluk
lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet
zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny
Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand
verschenen onder meer ‘Een roep in de
nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Dochter van de mangroven Sarah Lark
2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardensserie, die zich afspeelt in de Caraïben in de
18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een
onbezonnen beslissing, en de gevolgen
reiken verder dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd
door de liefde van haar moeder Nora en
haar stiefvader. Ondanks het schandaal
rondom haar geboorte, heeft ze over
aandacht van de planterszonen van het
eiland niet te klagen. Maar mannen laten
haar volledig koud, tot ze de jonge arts
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Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor
trouwen en verhuizen naar Haïti, en het
leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat
de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden
tot het maken van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs
niet van haar leven... ‘Dochter van de
mangroven’ is het tweede boek in de
Cascarilla Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder
andere de series De vrouwen van Kiward
(‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de
wolken’, ‘De roep van het land’) en De
sterren van Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De schaduw van de kauriboom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06
Rinkelende telefoons, felle lampen,
rumoerige collega’s én haar hond mag niet
mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is
het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn
uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige
en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan
houden – niet alleen op kantoor, maar ook
op het turbulente pad van de liefde. Liefde
voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder
voor die ene man die zo zijn best doet haar
te begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven
over je eigen weg vinden en trouw blijven
aan wie je bent.
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