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door zijn liefde voor een exotische vrouw - hij heeft nooit toegestaan dat
Cleopatra hem haar wil oplegde. In Marcus Antonius & Cleopatra vertelt Adrian
Goldsworthy het fascinerende verhaal van twee beroemde geliefden. Hij baseerde
zich op antieke bronnen en archeologisch bewijs en ontkracht de vele mythen die er
in de loop van tweeduizend jaar over hen zijn ontstaan.
Raji: Boek Een Charley Brindley 2022-03-25 In 1925 wordt er een meisje uit India
gevonden in een schuur in Virginia, in de VS.December 1925. Vincent Fusilier vindt
Raji slapend in de schuur van zijn ouders. Hij denkt dat ze een zwerfster is en zegt
dat ze moet vertrekken. Ze begrijpt geen Engels en weet niet waar ze is. In de loop
van de volgende maanden proberen de twee tieners elkaars taal en cultuur te
begrijpen.
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 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.
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op
het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal

De historische Boeddha / druk 2 Hans Wolfgang Schumann 2009-10
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie 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 VRTjournalist 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?
Marcus Antonius en Cleopatra Adrian Goldsworthy 2012-01-17 De
liefdesverhouding tussen Marcus Antonius en Cleopatra is een van de bekendste
uit de klassieke oudheid. Marcus Antonius behoorde tot de invloedrijkste mensen
van zijn tijd, en de intrigerende Cleopatra, die ook Julius Caesars minnares was
geweest, regeerde als koningin over Egypte, de belangrijkste Romeinse provincie. In
de loop der eeuwen zijn de verhalen over dit beroemde koppel voer geweest voor
vele hardnekkige mythen. Zo berust het populaire beeld van Cleopatra in antiek
Egyptisch kostuum op een misverstand: eigenlijk was zij Grieks. Ondanks haar
overwicht in Egypte, verkreeg Cleopatra haar invloed voornamelijk doordat ze
sterke banden wist te smeden met de belangrijkste Romeinen. Evenzo was Marcus
Antonius niet de legendarische norse militair die aan lager wal zou zijn geraakt
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maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu
eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar
tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij
ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa
de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten.
Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan
haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa
en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw
verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie van den
Ham.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te
redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een
groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn,
ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert
One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk ge nfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch
wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel
heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team
een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens
begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens
weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er
in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht
aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt
ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een
gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de
misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig
om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen
van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te
rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort
en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt.
Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter
laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de
afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de
verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop
om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener
ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de
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geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar
een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in
de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
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
Umbri . 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...
Toevluchtsoord J r me 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 J r me 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
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
Champagne in Chateau Marmont Lauren Weisberger 2011-10-26 Brooke en Julian
hebben het prima samen in New York. Zij heeft twee banen, waarvan ze kunnen
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rondkomen en hij timmert aan de weg als muzikant. Maar als Julian na een tvoptreden door een groot platenlabel wordt benaderd neemt hun leven een radicale
wending. Al snel bevinden ze zich in een compleet nieuwe wereld: dinertjes in de
duurste restaurants, te gast bij de meest exclusieve feesten, op en neer reizen naar
de hipste clubs van LA en overnachtingen in het ultieme celebrity-hotel Chateau
Marmont. Maar Julians roem leidt er ook toe dat zij slachtoffer worden van
meedogenloze paparazzi. Is hun relatie sterk genoeg om alle bizarre roddels en
bemoeienissen te overleven? Brooke wordt gedwongen om te kiezen: vluchten of
vechten...
Hacking Jon Mark Erickson 2004
Dr. Katzenberger's badreis Jean Paul (pseud. van Jean Paul Richter) 1841
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, 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?
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
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niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag
stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
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?
Renoir Nathalia Brodskaya 2011-12-22 Pierre-Auguste Renoir werd geboren in
Limoges op 25 februari 1841 en stierf in Cagnes-sur-Mer op 3 december 1919. Hij
was een Frans impressionistisch kunstschilder. Al op zijn dertiende werkte Renoir
als leerling-schilder. Hij schilderde bloemen op keramiek. Toen dit proces werd
geautomatiseerd moest hij overstappen op andere objecten. In 1862 sloot hij zich
aan bij de Atelier Gleyre van Charles Gleyre en maakte kennis met Claude Monet,
Alfred Sisley en Frederic Bazille, later ontmoette hij ook Camille Pissarro en
Paul C zanne. Hij heeft samen met Monet de principes van het impressionisme
uitgewerkt. In de jaren '80 liet hij de impressionistische stijl achter zich en begon hij
een zoektocht naar een vastere vorm en compositie. Hij werkte heel precies en
nauwgezet, met een koeler en gladder kleurgebruik. Later keerde hij terug naar de
warme kleuren en de vrijere penseelvoering. Hij maakte veel naakten in warm
zonlicht (Les Baigneuses). In 1888 kreeg Pierre-Auguste Renoir een eerste aanval
van reumatoide artritis, een vorm van reuma. Een jaar daarna raakte zijn
rechterarm verlamd. Ondanks de pijn werkte hij door, met een penseel aan zijn pols
gebonden.
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 ge ist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
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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
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in
de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met
het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve
Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, n de misdadigers. Alles
wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.
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
n 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 Dallas-serie 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 ingredi nten 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
Legende van een zelfmoord David Vann 2011-02-23 Roy Fenn is nog jong wanneer
zijn vader - een mislukte tandarts en een matige visser - op zijn geliefde boot de
loop van zijn geweer in zijn mond steekt en de trekker overhaalt. De rest van zijn
leven komt Roy altijd weer uit bij die ene, allesbepalende gebeurtenis die een
schaduw over zijn jeugd werpt. In het semi-autobiografische Legende van een
zelfmoord
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van
thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages
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met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De
plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken
en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK
1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer
dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale
haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een
landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze
achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk,
getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als
Cassandra een baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland,
is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs
ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte
familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze
duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo glamoureus zijn als ze
lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra
maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen
gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een
gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken.
Een meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een serie
psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 –
BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn
(Nz) 18??
Dutch William Z. Shetter 1994 Dutch: An Essential Grammar shows, step by
step, how the language is constructed. It presents a lively and accessible
description of the language using plenty of relevant examples. Particular
attention is paid to areas of difficulty for English speakers. With a range of
suporting exercises and lavish use of illustration, this is the ideal first grammar
for the Dutch learner.
Uit de bocht Jeremy Clarkson 2012-06-06 Hoe voelt het om in een auto te rijden
die bewust probeert je om het leven te brengen? Deze en vele andere brandende
vragen baren Jeremy Clarkson zorgen, wanneer hij besluit om erop uit te trekken om
de wereld op vier wielen te gaan verkennen. Terwijl hij complete legioenen aan op
machtbeluste verkeersagenten die de wegen proberen te blokkeren ontwijkt: - laat
hij zien hoe de wereld van getunede auto s vergeleken kan worden met een
dierenasiel, - onthult hij waarom St. Moritz misschien wel de geweldigste stad
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van de wereld is, - herinnert hij ons eraan dat Zwitserland zo bang is voor
sneeuw, dat elke gevallen sneeuwvlok direct gearresteerd wordt, - en stelt hij
dat het wassen van auto s verspilde tijd is. Uit de bocht reist over de gehele
wereld, is grappig, oneerbiedig en soms ronduit grof. Het staat vol met
nieuwsgierige en fascinerende, maar verder volstrekt nutteloze feiten en verhalen
over bijna alles onder de zon (maar toch ook vooral over auto s). Het is Jeremy
Clarkson in zijn meest briljante vorm.
Tuinieren voor Dummies, 2e druk M. MacCaskey 2003
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle
vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer
dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt
worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed
behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat
vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van
ellende en lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit
de wetenschap en voorbeelden uit de praktijk.
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 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
Parijs na de bevrijding Antony Beevor 2011-04-13 Eind augustus 1944 werd
Parijs bevrijd. De bevrijding werd groots gevierd, maar ook gemarkeerd door de
verschrikkingen van de oorlog en het trauma van de zuiveringen. In de jaren na de
oorlog werd Parijs het diplomatieke strijdtoneel voor de beginfase van de Koude
Oorlog. Tegen deze explosieve politieke achtergrond tonen Antony Beevor en
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Artemis Cooper de vele aspecten van het naoorloge Parijse leven: de velen die
berecht werden zonder eerlijk proces, de handelaren op de zwarte markt die rijk
werden ten koste van de bevolking die honger leed, en de intellectuelen en
kunstenaars - onder wie Hemingway, Beckett, Camus, Sartre, De Beauvoir,
Cocteau en Picasso - die met nieuwe idee n en enorme vitaliteit een bijdrage
leverden aan deze uitzonderlijke tijd. Parijs na de bevrijding is een briljante mix van
sociale, politieke en culturele geschiedenis en schetst een levendig en fascinerend
portret van de lichtstad in de onzekere jaren na de TweedeWereldoorlog.,
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten
van een welverdiende vakantie op Sardini , 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...
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.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills,
Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het
wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de
Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct
gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt
dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die
niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen
voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat?
Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de
waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden.
Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft
inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn
serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
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Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-03-03 Liefde als het erop
aankomt van Daniela Krien is een sprankelende roman over liefde in al haar
facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde als het erop
aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in
de DDR en als jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika
en Jorinde zijn volwassen geworden tegen het einde van de ddr en hebben de val van
de Muur meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is
evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en
liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze
tijden? Paula ontmoet op een zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze krijgen
een kind, maar dat sterft en hun verdriet is eindeloos. Judith, Paula’s beste
vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze
onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen
voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een talentvolviolist; de
hoop op een mooie toekomst vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat. Dan
doet haar succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord aanbod. Liefde als het erop
aankomt gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie over honderd
jaar iets wil leren over het leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand
van Kriens roman.’ – S chsische Zeitung ‘Dit is h t boek dat ik zou willen
overhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over hedendaagse Duitse
literatuur, het land en het volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en ontroerend,
zonder ideologische pretenties maar m t uiterst precieze observaties van het
alledaagse.’ – Deutschlandfunk
Kerstmis in Chesapeake Shores Sherryl Woods 2021-11-16 Chesapeake Shores 4
- Kerstmis in Chesapeake Shores Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan
en Mick O’Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar is eigenlijk
nooit verdwenen, maar indertijd had Megan geen andere keus dan weggaan, ook al
moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst willen ze elkaar op
oudejaarsdag het jawoord - weer - geven, tot vreugde van hun inmiddels
volwassen kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste zoon. Hij heeft het zijn moeder
nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft gelaten en weigert op de bruiloft
te komen. En dan wordt er vlak voor Kerstmis aangebeld en staat er een jonge
vrouw met een baby op de stoep - een baby die overduidelijk een O’Brien is...
De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven
ligt een schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar
een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew
O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid.
Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept
hem op met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt
voor het harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de
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kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt
anders uit. Want tussen Drew en Constance is het liefde op het eerste gevecht.
Voor altijd de baas Sandra Marton 2011-11-08 Emily is de perfecte
secretaresse: toegewijd, precies, stipt en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat
Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie benen heeft, tot een vriend hem
daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens mee uit wil nemen. W t? Nooit van
Jakes leven! Als er
mand uitgaat met zijn mooie onschuldige Emily, dan is hij het
zelf. Hoewel Emily zich gevleid voelt door Jakes onverwachte aandacht, is ze erg
op haar hoede. Ze weet immers hoe snel en nonchalant hij zijn affaires in de regel
be indigt. En waarom zou het bij haar anders gaan?
Een huis vol familie Karen Kingsbury 2017-09-27 ‘Een huis vol familie’ van Karen
Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze
warme en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de feestdagen met elkaar
door te brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een vreselijk ongeluk een aantal
familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen manier de
draad weer op te pakken. Vader John heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra
Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen
is het ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele
romans en spin-offs over de familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen
heeft. ‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook goed op zichzelf te
lezen.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01 Zonder het te weten wordt
Mitchell McDeere, briljant rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in de
gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze advocatenkantoor
Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan, maar
overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes zoals een
vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer lage hypotheek en talrijke
bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken.
Er moet natuurlijk wel wat tegenover staan: absolute loyaliteit, een
negentigurige werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na verloop van tijd
begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het strakke
keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele fa ade
van het kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste verdieping?
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en
laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul
Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in OostAfrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent
en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het
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werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in
van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan
waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat
Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw
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Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel
de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika...
'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.'
Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
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