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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?
Iedere dag, ieder uur Natasa 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
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 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
American Photography 1953
Popular Photography - ND 1951-08
Heksenkind Martijn Adelmund 2014-11-17 Na de bloedstollende ontsnapping uit Koterije wil Nikkie
Zeevenslooten nog maar één ding: terug naar huis. Terug naar haar normale leventje, weg van alle magie,
en vooral weg van de gevaarlijke heksen die haar wilden oppeuzelen. Het leven in de Binnenlanden is niets
voor haar, en nu haar schetsboek vol staat met bewijs dat heksen echt bestaan, is ze vastbesloten hen eens
en voor altijd te stoppen. Maar het gestolen luchtschip waarmee Nikkie en Balthus door de lucht zweven,
koerst rechtstreeks af op de Schaduwraad en hun meedogenloze leider, de Patroon. Halsoverkop landen ze
bij een nornirgemeenschap die het tweetal helpt ontsnappen naar een vrijhaven in Keulen, maar het duurt
niet lang of de beruchte Bezembrigade is hen op het spoor, en dan moeten Nikkie en Balthus vluchten voor
hun leven... Martijn Adelmund (1977) studeerde Algemene Letteren in Utrecht en werkte jarenlang als
redacteur fantasy bij een grote Nederlandse uitgeverij. Iris Compiet (1979) bezocht de kunstacademie in
Breda en is een bekend kinder- & fantasyboekenillustrator. Heksenkind is het vervolg op Heksenwaan.
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...
Prins der getijden Pat Conroy 1999 Een footballcoach uit Zuid-Carolina vertelt aan de psychiater van zijn
geestesziek geworden zusje hun levensgeschiedenis.
Practical Magic Nikki Van De Car 2019-08-08 Van kruiden tot kristallen: Practical Magic is een duidelijke
en inspirerende introductie in de wereld van magie. Dit boek is de perfecte basis voor iedereen die

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 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?
Gaudí Rainer Zerbst 2002 Leven en werk van de Spaanse (Catalaanse) architect (1852-1926), met een
uitgebreide beschrijving van een aantal van zijn werken.
Almanak voor landbouwers en veehouders 1856
Modern Photography 1981
Leven Frans Lanting 2006 Fotoboek met macro- en micro-opnamen van de diverse levensvormen op aarde.
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,
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.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze 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,
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nieuwsgierig is naar de wondere wereld van moderne magie. De verschillende onderwerpen worden
duidelijk uitgelegd, zoals kruidendrankjes en astrologie, maar daarnaast krijg je ook praktische instructies
over rituelen en kruiden. Lees over chakra's, kristallen, aura's, kruiden, planten, witte magie, tarot,
astrologie, handlezen en droominterpretaties. Of je nu een beginner of een gevorderde bent met dit
prachtig geïllustreerde boek maak je kennis met de mystieke wereld van astrologie tot chakra's,
droominterpretaties en natuurlijk een aantal spreuken. Nikki Van De Car is blogger, moeder en liefhebber
van magische dingen. Ze heeft meerdere boeken op haar naam staan, waaronder het in 2019 te verschijnen
Magical Places. Ze heeft een populaire creatieve blog op haar website www.nikkivandecar.com. Nikki
woont met haar gezin op Hawaii.
Mijn boek van jou Claire Kendal 2014-04-10 Rafe is er altijd. Op de universiteit waar Clarissa werkt. In
Clarissa’s favoriete winkel. Op het station. Aan de overkant van de straat waar Clarissa woont. Hij
overspoelt Clarissa met berichten. Hij overlaadt Clarissa met cadeaus. En sinds die ene nacht is zijn
obsessie voor Clarissa sterker dan ooit... Als Clarissa wordt opgeroepen om aan haar juryplicht te voldoen,
hoopt ze een tijdje aanRafe te kunnen ontsnappen. Maar ook tijdens de rechtszaak laat hij haar niet los. Het
verhaal van het slachtoffer vertoont eng veel overeenkomsten met dat van haar. Clarissa beseft dat ze Rafe
alleen kan ontmaskeren als ze keihard bewijs tegen hem heeft. Ze begint alles vast te leggen wat hij doet
en verzamelt alles wat ze tegen hem kan gebruiken. Het macabere sprookje dat Rafe voor hen heeft
uitgedacht nadert echter in rap einde zijn einde – en de afloop van dat verhaal gaat Clarissa’s diepste
angsten te boven...
CLOUDS OVER PARADISE Thayer Keith Miller 2014-02-12 CLOUDS OVER PARADISE AN AROUND THE
WORLD ADVENTURE By Thayer Keith Miller – N3TM (Ex WA3EFH) A TRUE ADVENTURE STORY---The
account of the adventures of a senior officer on the windjammer yacht YANKEE TRADER on its first aroundthe-world expedition in 1973-1974. Relive the adventure with all the details like you were there. THIS
STORY WILL APPEAL TO YOU---If you are interested in amateur radio, ocean sailing, travel and adventure.
“I’ve never heard such a story. It ought to be a best seller!” – Thomas I. Kolstad, Captain U. S. Navy “Very
interesting reading!” – CQ Magazine “Definitely, this story is meant for a television series!” – Tony
Lopopolo, Literary Critic Thayer Keith Miller is the best qualified person to tell this story—ship’s officer,
ham radio operator, cruise consultant and operator of sailing expeditions in the South Pacific. He shares
this knowledge and expertise as he recounts the adventure story in detail based on original logs, diaries,
notes and personal recollections. It is perhaps the most detailed story you will ever read and it is very
informative in this edited and shortened account. The author was arrested in Hong Kong and imprisoned as
a suspected spy. Later, without a passport or money he was shanghaied in Singapore and held as an
impressed seaman for three months. He recounts his rescue at sea off the coast of Kenya by an armed
boarding party and his repatriation in a top secret operation planned by the U.S. State Department. His
friend was later murdered in the Seychelles while making arrangements to reunite the author with his
girlfriend. A disturbed passenger and crew members caused trouble—physical and verbal abuse with
accusations of sabotage and mutiny. The author describes how the international amateur radio fraternity
played a vital role in his escape from circumstances because of his shipboard operation as WA3EFH
maritime mobile. A TRUE STORY—BETTER THAN FICTION. READ IT NOW! Many of the events took place
in the Seychelles, an island chain sometimes known as the Paradise of the Indian Ocean and original site of
the Garden of Eden, hence the title and its implications.
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983 Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de
belangrijkste theorieën over de werking en de invloed van massamedia.
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man, man,
man - het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen
Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles
wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De
Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen
gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks
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meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen naar de zalen. Man man
man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere
momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
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
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het dienstmeisje van 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.
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...
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest
van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan
alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft.
Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren
verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat
ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht:
Tyler kust haar, en nu is alles anders...
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 bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie
McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar.
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Met politie niet betreden-elastiek. 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?
1492-1892 1892
Belevenissen van een buitenbeentje Andrea Portes 2016-07-12 Hoewel Anika bij het populaire groepje
op school hoort, voelt ze zich diep vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan
houden, want één misstap, en de mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven
tot een hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar tellen passen, helemaal wanneer Logan, een mysterieuze
jongen die resoluut wordt afgekeurd door Becky, belangstelling voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds
leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als de gebeurtenissen
onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft Anika dat ze voor zichzelf én Logan had moeten opkomen.
'Met haar geestige, charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich te
winnen.' - The New York Times 'Een memorabele heldin met een ontwapenend grappige vertelstijl.' Publishers Weekly
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde
Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt
door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor
Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft
andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek,
en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is
de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije
voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten
te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De
Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur
De ring van wind De ring van de hemel
De glazen maagd Catherine Cookson 2012-10-01 Annabelle Lagrange is enig kind van welgestelde ouders.
De lezer groeit met haar mee als zij de wereld buiten haar ouderlijk huis verkent, en als zij haar eerste
liefde voelt voor haar neef Stephen. Als zij de waarheid over haar afkomst te weten komt en zij Manuel leert
kennen, gaat deze een belangrijke plaats in haar leven innemen. De glazen maagd is door de
indrukwekkende wijze waarop de tegenstellingen tussen arm en rijk is vastgelegd en de hoofdpersonen zijn
getekend, een grootse, boeiende en bijzonder onderhoudende roman.
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.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
28 Stephanie Nolen 2012-08-15 Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende
epidemie: in Afrika lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28. Verhalen over aids in Afrika geeft de
Canadese journalist en Afrika-correspondent Stephanie Nolen deze mensen een gezicht. Zij schreef 28
ontroerende portretten van 28 aidspatiënten: één voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze
verschrikkelijke ziekte worden verwoest. Stephanie Nolen sprak met vrouwen die na verkrachting door hun
familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide ouders aan de ziekte verloren. Ze reisde mee met een
vrachtwagenchauffeur die bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat vrachtwagenchauffeurs
behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over mannen en vrouwen die
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leven tussen hoop en vrees, maar desondanks blijven vechten en hun dromen proberen waar te maken.
De toren van Babel Morris West 1972
Een graf in Gaza Matt Beynon Rees 2011-03-12 Omar Yussef, de Palestijnse speurder-schoolmeester, gaat
samen met zijn nieuwe baas, de Zweed Magnus Wallender, op pad om scholen in de Gazastrook te
inspecteren. Ze komen erachter dat er een leraar is gearresteerd.De autoriteiten beschuldigen de man van
collaboratie met de CIA, een aanklacht die door diens vrouw in alle toonaarden wordt ontkend. Tal van
incidenten volgen en behalve Yussef lijkt niemand zich er om te bekommeren. Op hem rust de
gecompliceerde taak zowel zijn collega te redden als ook een aantal stekelige zaken te ontrafelen. '
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp!
Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst
zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u
en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje
van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een
nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een
surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt
hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen
heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl
‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van Julian Barnes, Engelse schrijver van
o.a. Alsof het voorbij is; deels een biografisch essay over Gustave Flaubert, deels het (fictieve) verhaal van
een obsessieve zoektocht. In ‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes raakt Geoffrey Braithwaite, een ouder
wordende arts wiens vrouw is overleden, gefascineerd door het leven en werk van Flaubert en reist
regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij
beschrijft zijn bevindingen in een poging te ontdekken wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven
– of het nu dat van Flaubert, van zijn overleden vrouw of van hemzelf is. ‘Flauberts papegaai’ is een briljant
en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian Barnes. Het is een roman, het is een biografie van
Flaubert, het is literaire kritiek en het is tevens een commentaar op deze drie genres.
Muze in lingerie Penelope Sky 2018-12-09 Mijn broer kwam in conflict met een misdadiger en verloor
alles wat hij had, inclusief zijn leven. En nu moet ik zijn schuld afbetalen. Ik heb nog maar twintig dollar op
zak en bezit verder alleen nog maar de kleren die ik draag. De bank nam het huis in beslag en mijn laatste
levende familielid werd vermoord. Knokkels dreigde me te martelen als ik weg zou rennen. Hij telt de
dagen af totdat hij me zal kunnen opeisen ... waardoor ik nu geniet van mijn laatste dagen in vrijheid. Maar
ik blijf niet wachten tot hij me te pakken neemt. Ik ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Naar Milaan. De
beroemdste lingerieontwerper ter wereld is op zoek naar nieuw talent voor zijn bedrijf Barsetti Lingerie. Ik
ben niet bepaald modellenmateriaal, maar misschien kan ik een ander soort baan bij hem krijgen ... en
word ik onder de tafel door betaald. Maar wanneer ik de beruchte Conway Barsetti ontmoet, blijkt hij
andere plannen met mij te hebben. Loop ik, net nu ik weggelopen ben voor het ene monster, weer recht in
de armen van een ander?
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Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke
Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige
liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van
haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel
allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de
feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar...
toch?

Popular Photography 1975-07
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. 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.
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