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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
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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
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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.
Angst Michael Grant 2012-09-13 Ondanks alle
ontberingen hebben de kinderen in Perdido
Beach tot nu toe weten te overleven. Maar de
Duisternis probeert langzaam binnen te dringen
in de geïmproviseerde wereld waarin ze leven.
En de vijand heeft zijn ergste verschijningsvorm
ooit aangenomen: angst… Het leven in de FAKZ
wordt totaal ontwricht wanneer het gevaar
letterlijk de macht grijpt: de koepel waarin de
kinderen van de FAKZ leven, wordt in totale
duisternis gehuld. De verwarring is compleet.
Hun overlevingsdrang is nu groter dan ooit.
Maar kunnen ze ook echt weerstand bieden aan
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de Duisternis of betekent dit het einde van de
FAKZ?
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.
Plaag Michael Grant 2011-09-15 GONE Plaag
(deel 4) in vette midprice-uitvoering! Perdido
Beach is al maandenlang afgesloten van de
buitenwereld door een ondoordringbare muur.
Alle volwassenen zijn verdwenen en de
overgebleven kinderen zijn op zichzelf
aangewezen. Als er een tekort aan drinkwater
dreigt, gaat Sam op zoek naar water.
Ondertussen breekt er een angstaanjagende
griep uit en er duiken dodelijke insecten op. Dan
stuurt de Duisternis nog een plaag: een leger
van reusachtige kakkerlakken onder leiding van
de duivelse Drake, met het doel iedereen in
Perdido Beach uit te roeien. Langzamerhand
wordt het iedereen duidelijk dat maar één
persoon de plaag kan stoppen: kleine Pete, het
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autistische broertje van Astrid. Maar hij is
doodziek. Als het insectenleger steeds dichterbij
komt, staat Astrid voor een onmogelijke keuze.
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’.
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
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bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat
de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar
hele leven heeft gewoond: een eiland voor de
Franse kust. Sandrine reist af naar het koude,
grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946
komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al
snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al
die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt
ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien
Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw
op het strand is aangetroffen, treft hij haar
zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan.
De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een
eiland niet ver van de Franse kust. Het
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probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Deze psychologische thriller
kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je
niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets
is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord
blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede
psychologische thriller die je constant op het
verkeerde been zet. Chapeau!’ *****
Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller
gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
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.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23
sebring-service-manual-torrent-file-type

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill
in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan
een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan
een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier
om zijn rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst
vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na
de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn
vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile
was over de familie buiten te hangen, voelt Colm
zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers
‘Net als in de voorgaande romans van de auteur
is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om
met regenachtige dagen op de bank onder een
dekentje met een kop thee te lezen en absoluut
een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl
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‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je
bent.’ Libelle
The Art of Racing in the Rain Garth Stein
2019-09-04 Een gevoelig en humoristisch
verhaal over liefde, loyaliteit en hoop. Nu
verfilmd! Enzo weet alles over Denny. Hoe goed
hij voor zijn zieke vrouw zorgt. Hoe graag hij het
wil maken als autocoureur. Hoe hij zijn
dochtertje Zoë altijd beschermt. Enzo weet
sowieso veel van mensen. Dat plannen soms
zomaar ineens van de baan zijn. Dat het lastig is
op de goede weg te blijven. Wat dat betreft is
het leven net een autorace. Eigenlijk zit Enzo
maar één ding in de weg: hij is de beste vriend
en de beschermer van het gezin, maar hij is geen
mens. Waarom zit hij toch in een
hondenlichaam? Waarom kan hij niet praten,
niet autoracen en waarom heeft híj niet van die
handige duimen? Gelukkig heeft hij wel zijn
wijze neus, waarmee hij zijn familie beter kan
doorgronden dan zij zelf. Daarom doet hij er
alles aan om Denny, Eve en Zoë bij elkaar te
sebring-service-manual-torrent-file-type

houden.
De heksenkring Cate Tiernan 2012-09-18 Ik
weet dat ik geen gewone tiener ben. Ik ben een
heks. Een heks naar het bloed. Mijn ouders zijn
mijn ouders niet. Mijn zuster en ik zijn niet
hetzelfde. Zelfs in de Coven heb ik te veel macht.
Ik ben te anders, ik hoor er niet bij. Ik ben
alleen, maar ik heb Cal nog.De zestienjarige
Morgan is niet wie ze dacht dat ze was. Maar
wie is ze dan wel?
Eens weggekwijnd (een Riley Paige
Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27
“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De
auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages met een
psychologische kant die zo goed beschreven is
dat we voelen wat ze denken, hun angsten
ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot
is zeer pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het verhaal
houden je wakker van de eerste tot de laatste
pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto
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Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND
is boek #6 van de bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1 bestseller
EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen
duiken dood op in de buitenwijken van Seattle,
vergiftigd door een mysterieuze chemische stof.
Wanneer een patroon wordt ontdekt en het
duidelijk wordt dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun
beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley
wordt aangespoord om terug te keren naar het
heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds
opgeschrokken door de aanvallen op haar
familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze
geen andere keuze heeft naarmate de lichamen
zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder
worden. De zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van verpleeghuizen,
ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in
de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze
zich dat ze op jacht is naar de meest
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angstaanjagende moordenaar van allemaal:
iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die
er misschien toch gewoon schokkend doorsnee
uitziet. Een hartverscheurend spannende,
duistere psychologische thriller. EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage
– dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen.
Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort
beschikbaar zijn.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus
jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om zijn game-imperium op
te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de
liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van
hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen.
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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.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle
Hancock 2011-08-22 Maak kennis met de
ongelooflijk grappige en charmante Noelle
Hancock, die haar goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek
naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de
quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je
bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote
doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze
en enthousiaste vrouw is veranderd in een
timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors
advies op te volgen door een jaar lang elke dag
iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met
haaien, karaoken, haar exen opzoeken,
acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar
hilarische en soms aangrijpende avonturen leren
sebring-service-manual-torrent-file-type

haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat
blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten
overwint. Inspirerend, zinderend plezier van
begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend,
inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat
wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie
Powell auteur van Julie & Julia
Raymond van Barneveld Jasper Boks 2019-11-18
Een postbode die het schopt tot vijfvoudig
wereldkampioen. Een jongen uit een Haagse
volksbuurt die het darts in Nederland op de
kaart zette. Iemand die rijk en beroemd wordt
dankzij drie dartspijlen. Waar hij komt, schalt
het 'Barney Army' door de zaal. Het leven lacht
Raymond van Barneveld toe. Zou je denken.
Want gelukkig? Nee, dat is hij niet. De man die
schuilgaat achter Barney is in werkelijkheid een
depressieve, onzekere man. Iemand die volgens
zijn ex-vrouw Silvia zichzelf de afgelopen jaren
flink is kwijtgeraakt. 'Ik betwijfel of zijn
kwelgeesten hem ooit met rust laten.' Zijn
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manager Jaco bestempeld hem als een
'beschadigde volwassene'. Zijn grote rivaal Phil
'The Power' Taylor zegt: 'Raymond is een
legende, een van de beste darters aller tijden.
De enige die dat niet door heeft, is hij zelf.' Zijn
laatste wereldtitel dateert alweer van 2007 en
zijn laatste grote individuele prijs van 2014. De
wereld is veranderd. En ook de darter is dat: hij
is opa, heeft suikerziekte en is de underdog. Het
steekt hem dat uitgerekend landgenoot Michael
van Gerwen nu de koning van de dartwereld is.
Wat nog wel hetzelfde is: de drang om de beste
te willen zijn en de pijn van een nederlaag, die te
vergelijken is met het verliezen van een
dierbare. 'Als ik verlies, ben ik voor mijn gevoel
weer dat jongetje van vroeger dat nergens goed
in was. Dan denk ik: zie je wel, je bent gewoon
een loser.' Jarenlang heeft de 'Cruijff van het
darts' alles geprobeerd om de tijd terug te
draaien. In 2018 kwam hij tot het besef dat het
een onbegonnen strijd is. Eind 2019 stopt hij
ermee. In Game Over wordt Raymond van
sebring-service-manual-torrent-file-type

Barneveld gevolgd tijdens de laatste maanden
van zijn dartscarrière. 'Ik weet zeker dat ik, als
ik 85 ben en terugkijk op m'n leven, denk: Raym,
Raym, Raym, waarom ben je zo geweest,
waarom heb je het zo moeilijk voor jezelf
gemaakt? Maar dat is nu eenmaal m'n karakter.
Weet je wat het met mij is: the world is not
enough.'
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie-Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen.
Gezien de bizarre aard van de moorden – en het
gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij
geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich
kunnen wenden: Special Agent Riley Paige.
Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak,
wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er
nog steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar
ze weet dat haar vermogen om de geest van een
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seriemoordenaar binnen te dringen en haar
obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op
te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs
niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.
Rileys zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en leidt
haar naar weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen in een poging om
zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze
beseft dat ze het tegen een ware psychopaat
opneemt en ze weet dat hij snel weer zal
toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en
haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare
geest die op instorten staat, zou het allemaal te
veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens
gepakt is een duistere psychologische thriller
met een spanning die je hartslag omhoog jaagt.
Het is het tweede boek in een aangrijpende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage
– die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
sebring-service-manual-torrent-file-type

Als Het Leven Een Spel Is, Dan Zijn Dit de
Regels Cherie Carter-Scott 2013-01-31 ‘Het
leven wordt vaak vergeleken met een spel.
Helaas krijgen we er geen spelregels bij en
vertelt niemand ons hoe we het moeten spelen.
We beginnen dus gewoon bij “Af”, verplaatsen
ons over het bord, en hopen maar dat we het
goed doen.’ Vijfentwintig jaar geleden maakte
Chérie Carter-Scott Ph.D. een lijstje van haar
Tien regels om een mens te zijn. De regels
werden driftig gekopieerd en circuleerden op
universiteiten, scholen, kantoren en binnen
gespreksgroepen. Niemand wist wie de
schrijfster was en ze werden twintig jaar later
dan ook onder het kopje ‘Anoniem’ opgenomen
in de wereldwijde bestseller Balsem voor de ziel.
Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels is
de uitgebreidere versie van het oorspronkelijke
lijstje. In heldere taal legt de schrijfster hier uit
wat de regels inhouden en hoe u ze kunt
toepassen om een gelukkiger mens te worden.
‘De regels stralen een zeer positieve kracht
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uit…’ Libelle ‘Een gids in het moderne level.’
GPD
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met
uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse groenten, fruit
en het beste wat de zee te bieden heeft, is de
sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In
haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
combineert met de kracht van gezonde vetten
voor meer energie, een vlottere vetverbranding
en een sterker immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en meal preptips) om je
natuurlijke vetverbranding te activeren en van
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de low carbkeuken een duurzame, flexibele
levensstijl te maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en
zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
Leugens Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen
met de PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de
serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt. GONE
Leugens: deel drie in de superverslavende serie
van Michael Grant... Het is ondertussen vier
maanden geleden dat alle volwassenen en
kinderen van vijftien jaar en ouder verdwenen
zijn. Het leven in de fakz wordt steeds harder en
grimmiger. De kinderen hebben een stadsraad
opgericht, maar Sam baalt er behoorlijk van dat
hij nu iedere beslissing aan hen moet
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voorleggen. Hij vertelt hen dan ook niets over
Orsay, die beweert dat ze dromen kan opvangen
van de volwassenen aan de andere kant van de
muur. Veel kinderen geloven haar, maar wie
zegt dat haar visioenen kloppen? Ook zwijgt Sam
over andere vreemde dingen die gebeuren. Al
snel ontstaan er allerlei geruchten. Wie spreekt
nu eigenlijk de waarheid? Als Sam en Astrid
ruzie krijgen, weten de kinderen al helemaal niet
meer wie ze kunnen vertrouwen. Het wordt te
veel voor Sam. Hij rent weg, juist als de Human
Crew de stad in brand zet. In de chaos die
ontstaat, verliest ook de intelligente Astrid de
controle. Wat moet er worden van de kinderen in
de FAKZ als zelfs de twee sterkste personen het
niet meer zien zitten.
Honger Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen
met de PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de
serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden,
sebring-service-manual-torrent-file-type

waardoor er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt. GONE
Honger: deel twee in de superverslavende serie
van Michael Grant... Het is nu drie maanden
geleden dat alle volwassenen en jongeren ouder
dan vijftien jaar spoorloos verdwenen zijn. Het
eten in de koepel begint op te raken en de
honger knaagt, waardoor de kinderen in Perdido
Beach zichzelf niet meer in de hand hebben.
Sam heeft er genoeg van dat hij wordt
beschouwd als de leider in de FAKZ. De
kinderen verwachten dat hij voor alle problemen
een oplossing heeft, maar hij kan de
verantwoordelijkheid nog nauwelijks aan.
Intussen wordt de geheimzinnige Duisternis
steeds sterker. Dit ontaardt in een
bloedstollende strijd, waarbij Sam op het
allerlaatste moment hulp krijgt uit onverwachte
hoek...
Seks voor Dummies / druk 3 Ruth Karola
Westheimer 2009 Seksuele voorlichting,
aangevuld met psychotherapeutische adviezen
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ter verbetering van seks- en liefdesleven, met
name bestemd voor beginners, door de bekende
Amerikaanse seksuologe.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten
over sociale cohesie, culturele diversiteit,
integratie en wij-zijdenken. 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 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
sebring-service-manual-torrent-file-type

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 dochter van de President James Patterson
2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is
een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer
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een gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
zet hij de seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel
actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
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 Victor Dufresne ontmoet.
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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 kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
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
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Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Automotive News 2007
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net
wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze
Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar
ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de
dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert
hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy
Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar
dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven
door hartstocht, maar door wraak...
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn
(1900-1944), die naar een werkkamp en later
naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze
tot haar dood correspondeerde met haar
kinderen.
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse
inleiding tot de belangrijkste thema's van de
westerse filosofie.
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Licht Michael Grant 2015-12-22 Lekker lezen
dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de
serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt. Het
zinderende slot van de bloedstollende GONEserie De koepel die de FAKZ al maandenlang van
de buitenwereld afsluit, lijkt zijn langste tijd te
hebben gehad. De kinderen van Perdido Beach
kunnen de buitenwereld zien, en de
buitenwereld ziet hen. Niemand weet wat er
precies aan de hand is, maar iedere beweging
binnen de koepel wordt geregistreerd door tvcamera’s. Intussen proberen Sam en zijn medeoverlevenden nog altijd te ontkomen aan de
brute moordlust en manipulaties van de
Duisternis. Kunnen zij de FAKZ ten einde
brengen en de Duisternis verslaan? Hoop op een
goede afloop lijkt dichterbij dan ooit, maar of dat
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terecht is?
Nagelaten leerredenen Abraham Des Amorie van
der Hoeven (Jr.) 1849
BABADADA, Nederlands met lidwoorden Punjabi (in gurmukhi script), het
beeldwoordenboek - visual dictionary (in
gurmukhi script) Babadada Gmbh 2019-10-19
BABADADA dictionaries are visual language
education: Simple learning takes center stage. In
a BABADADA dictionary images and language
merge into a unit that is easy to learn and
remember. The goal is to learn the basics of a
language much faster and with more fun than
possible with a complicated text dictionary. This
book is based on the very successful online
picture dictionary BABADADA.COM, which
offers easy language entry for countless
language combinations - Used by thousands of
people and approved by well-known institutions.
The languages used in this book are also called
as follows: Niederländisch, néerlandais,
holandés, olandese, holandês, holenderski and
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Panyabí, Punjabi, Pandschabi
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
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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
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17
"De wereldwijde corona-pandemie is een
geweldige, unieke opportuniteit, die we met
beide handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis heeft gehaald.
Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept
tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden
verdwijnen, de bestaande orde staat op losse
schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is
een uitgelezen moment om cruciale
verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die
beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer.
In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel
Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den
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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?
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
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oog in oog kwam te staan met Francesca. Het
was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
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
In vertrouwen Karen Rose 2014-05-02 Wie kun
je vertrouwen als het er écht op aankomt...
Wanneer een busje verongelukt voor het huis
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van de jonge privédetective Paige Holden, haast
ze zich naar buiten om hulp te bieden. Tot haar
stomme verbazing is de inzittende een van haar
pro bono cliënten. De vrouw heeft een
schotwond en overlijdt uiteindelijk in Paiges
armen. De stervende vrouw brengt nog wat
cryptische woorden uit en met haar laatste
krachten drukt ze Paige een met bloed
besmeurde USB-stick in handen. Vijf jaar
daarvoor heeft openbaar aanklager Grayson
Smith een moordenaar achter de tralies weten te
krijgen. Wanneer Paige de USB-stick samen met
Grayson bekijkt, blijkt het materiaal te bevatten
dat die eerdere veroordeling in twijfel trekt. Het
leidt Grayson en Paige naar een wereld vol
afpersing, duistere geheimen en een reeks
onopgeloste moorden. Deze zaak kunnen ze
alleen maar oplossen wanneer ze elkaar volledig
kunnen vertrouwen. En dat is de vraag... 'Van de
eerste spannende hoofdstukken tot het
bloedstollende eind. De boeken van Karen Rose
zijn ingenieus en onvergetelijk.' James Patterson
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'Een echte pageturner. Al je haren staan recht
over eind bij het lezen van deze topthriller.' Tess
Gerritsen De thrillers van Karen Rose zijn
wereldwijde bestsellers. Van haar verschenen in
het Nederlands inmiddels Sterf voor mij,
Schreeuw voor mij, Moord voor mij, De dood in
haar ogen, De mond gesnoerd en Van mij alleen.
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
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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 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,
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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,
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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 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.
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book
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uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt. Wat doe je als
alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het
ene moment stond de leraar nog over de
Burgeroorlog te praten. En het volgende
moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar
weg. Geen `poef. Geen lichtflits. Geen knal.
Tijdens een doodgewone schooldag ziet de
veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn
leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Zomaar
ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder
is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is
verdwenen. Bovendien is er een
ondoordringbare barrière rond de stad
opgetrokken, waardoor internet, televisie en
mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen.
Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen
en politieagenten meer. En wie zorgt er voor de
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achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt
Caine de leiding over zijn internaat en daarna
ook over het stadje. In het begin weet hij enige
orde te scheppen, maar gaandeweg voert hij met
een aantal volgelingen een waar schrikbewind.
Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl,
besluit hij ten slotte toch dat hij de
kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet
tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine
uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat hij
zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
Just kids Patti Smith 2012-03-05 In de zomer
van 1967, wanneer de hippiecultuur haar
hoogtepunt bereikt, ontmoeten Patti Smith en
Robert Mapplethorpe elkaar in Brooklyn. Het is
het begin van een intense liefdesverhouding en
een levenslange vriendschap. Gedreven door
ambitie en een passie voor kunst gaan ze op
zoek naar erkenning en beroemdheid. Smith
breekt door als zangeres en Mapplethorpe wordt
een zeer succesvolle fotograaf. Uiteindelijk
vinden ze hun weg naar het beroemde Chelsea
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Hotel, waar de crème de la crème van de
artistieke wereld resideert. Patti Smith is auteur,
rockzangeres en beeldend kunstenares. In 1975
brak Smith door met haar revolutionaire
combinatie van poëzie en rock. Haar eerste
album Horses, met op de cover de beroemde
foto van Robert Mapplethorpe, behoort tot de
top-100-albums aller tijden. Ze werkte samen
met grote artiesten als Bruce Springsteen, U2 en
R.E.M.
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
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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.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22
USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt
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lezers een nieuwe, intense serie vol dark
romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een
jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht
me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en
ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En
juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had
moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen.
In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te
vinden die me had verkocht.
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