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gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend
Popular Mechanics 2000

mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische

Genadeloos spel Robyn Donald 2011-12-06 Een rustige vakantie op

wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in

Moraze, meer wil Alexa niet. Maar Rafiq de Couteveille, de heerser van

een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven

het eiland, heeft andere plannen met haar. Hij laat haar niet met rust, zet

boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te

haar zelfs min of meer gevangen op zijn kasteel en deinst nergens voor

bestellen!

terug om haar in zijn bed te krijgen. Waarom, is haar een raadsel. Van

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe

verliefdheid kan toch geen sprake zijn? Bij hem draait het vast alleen om

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin

lust. Toch geeft ze zich over aan zijn verleidelijke woorden en opwindende

eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de

spelletjes. Een betere leermeester had ze zich niet kunnen wensen, maar

Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te

of haar eerste minnaar ooit van haar zal houden...

zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte

Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een

met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te

geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt

die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun

met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg intelligent

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg

en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit

heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te

boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR –

Trip 2003-12 Revista Trip. Um olhar criativo para a diversidade, em

BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1

reportagens de comportamento, esportes de prancha, cultura pop,

bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek #

viagens, além dos ensaios de Trip Girl e grandes entrevistas

1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige

Australian National Bibliography 1991

Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht

Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office 1982

bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16

waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een

Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de

disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en

kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding

baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze

te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten,

ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten

fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,

Parijs ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar

gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten

perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig

Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de

heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet

unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met

zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,

de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept

vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame,
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flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in

weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging

minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan.

Asian Business 2001

Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft

kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar

Frans op het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt

kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische

om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse

thriller met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede

tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar

boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage

eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de

– die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de

Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te

Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat

een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die

ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met

eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker

iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer

nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar

een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me

gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen

door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf

Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is?

achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.

Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand

Dictionary of Communication Disorders David Morris 2013-01-16 This

van Lizzie van den Ham.

dictionary provides clear and concise explanations of termsused in the

Backpacker 2003-02 Backpacker brings the outdoors straight to the

field of speech, therapy pathology and relevant termsin related fields

reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and

including augmentative, alternativecommunication, hearing, linguistic,

enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is

medicine, phonetics/phonologyand psychology/psychiatry. Those working

the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose

with people who have communication disorders andthose who may be

editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips

returning to this field will find the explanationseasy to understand. Terms

they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor

include assessments, therapy programmesand current theories in these

recognizing design, feature and product innovation, has become the gold

fields. This edition has been thoroughly updated. It includes usefulwebsite

standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

addresses for manufacturers and suppliers of communicationaids and

Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan

publishers of assessments, and where to find usefulinformation on the

genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo

internet for various conditions.

Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce

houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te

2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met

verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan

Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met

zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze

meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees

dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...

worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce

als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de

2017-02-27 In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun

plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek

lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen

tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard

aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan

van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest

aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot

briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley

wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van

Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om

slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is

de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als

er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar

ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de

rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest

moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint

van een seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter

haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat

nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren;

haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de

zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt

afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de

haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar

verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en
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verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling

te gaan naar deze Henry en Catherine om ze te verenigen én het

sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat

boekwinkeltje te redden van de ondergang. Haar avontuur brengt echter

beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een

verwarrende en onvoorspelbare consequenties met zich mee...

panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse

moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een

Herdershond aan het uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de

uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad tot hij een of andere

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel

vreemde tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd

in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –

lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar waarna hij direct op zijn

waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie

doel afging en me bij hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen

is binnenkort beschikbaar.

zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar hij vroeg me niet of ik

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het

een andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door met

waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd

mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik

geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot

nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en dit

de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had. Omdat ik die avond zijn date

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met

wilde zijn.

haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

Popular Mechanics 2000-05 Popular Mechanics inspires, instructs and

langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

influences readers to help them master the modern world. Whether it’s

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen

information on the newest cars or the latest breakthroughs in science --

werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water

PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.

breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij

novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en

tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak.

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren

Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

kent en met tientallen reisgenoten sprak.

politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er

Verborgen leven Adele Geras 2009-10-31 Het testament is nog maar de

de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

eerste verrassing. .. Als Constance, de grootmoeder van Louise

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland

Barrington, overlijdt, laat ze een groot en waardevol landgoed achter. Haar

plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt

grote familie komt bijeen voor het lezen van het testament, maar is niet

geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer

voorbereid op wat er zal volgen. Constance, gezegend met een uitstekend

kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens

geheugen en een rancuneuze persoonlijkheid, heeft haar testament vlak

vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak

voor haar dood veranderd. De wijzigingen zijn allesbehalve eerlijk,

waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze

sommige familieleden krijgen heel veel, anderen bijna niets. Louise erft

verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een

alleen de rechten van de boeken van haar geliefde overleden grootvader.

familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,

De boeken zijn al jaren niet meer in druk en leveren vrijwel niets op.

vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te

Bittere jaloezie steekt al snel de kop op en oude familievetes worden

vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot

nieuw leven ingeblazen. Maar het is de erfenis van Louise die het meest

Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede

onverwachte geheim zal prijsgeven en de toekomst van de familie

deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van

voorgoed zal veranderen.

gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart

De leestip Shelly King 2015-03-06 Als Maggie Duprés haar baan bij een

geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

groot bedrijf verliest, vreest ze dat ze weer bij haar moeder zal moeten

Aviation News 2005

intrekken. Gelukkig vindt ze al gauw weer werk in een

Summit Magazine 1994

tweedehandsboekhandeltje, een baan die haar op het lijf geschreven

Cadence Bob Rusch 1992

is.Tijdens het lezen van een antieke uitgave van Lady Chatterley’s Lover

Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce

vindt ze de betoverende liefdesverklaringen van twee geliefden die elkaar,

2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft

zo lijkt het, nog nooit in het echt hebben ontmoet. Maggie besluit op zoek

fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een
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psychologische kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze

Hollywood.' Vrij Nederland

denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-

zeer pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van

pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen

het verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --

moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis

WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paige-mysteriereeks,

heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk

die begint met de #1 bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en

uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

vrouwen duiken dood op in de buitenwijken van Seattle, vergiftigd door

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen

een mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt en

moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten

het duidelijk wordt dat er een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet

naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

de FBI hun beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen

aangespoord om terug te keren naar het heetst van de strijd, maar Riley,

met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

nog steeds opgeschrokken door de aanvallen op haar familie, is

na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren?

terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen andere keuze heeft naarmate

Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

de lichamen zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden. De

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en

zaak brengt Riley diep in de verontrustende wereld van verpleeghuizen,

Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische

ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en psychotische patiënten. Terwijl

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

Riley dieper in de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1

op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van allemaal:

Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen

iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die er misschien toch

kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en

gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende,

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En

duistere psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een

de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette

meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat je tot

Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk

laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal

leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit

binnenkort beschikbaar zijn.

meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat

Popular Science 2002-12 Popular Science gives our readers the

hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij

information and tools to improve their technology and their world. The core

zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar

belief that Popular Science and our readers share: The future is going to

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond

be better, and science and technology are the driving forces that will help

voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was

make it better.

toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door

inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is

serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire

de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale

historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn

de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar

gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle

noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,

Woman

verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst

U.S. News & World Report 2000

het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president

Wat de zomer niet overleeft Tom Wright 2012-06-27 In een stadje in het

wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft

zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit voor vrienden,

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en

bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A. toegetakeld

alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden.

aan op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te

Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan

getraumatiseerd om haar verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad

rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door

meisjes verdwijnen die vermoord teruggevonden worden. Jim vermoedt

ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor

dat er een verband is tussen de verdwijningen en hij denkt dat L.A. er
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meer van weet. Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim

bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend.

steeds meer verdachten. Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en

Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder

geholpen door een bevriende politieman, gaat hij op zoek naar de

de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en

moordenaar.

Melody te laten mislukken.

Bijdragen tot de kennis en behandeling van den Aziatischen braakloop in

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

Nederland 1832

halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

Alternative Energy Sourcebook Real Goods Trading Corporation 1992

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit

Articles on alternative means of generating, storing, and using power, and

om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over

on ways to conserve energy, are combined with a catalog of related

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale

equipment

manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s

Popular Mechanics 2000-05 Popular Mechanics inspires, instructs and

zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij

influences readers to help them master the modern world. Whether it’s

heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader

practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,

verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

information on the newest cars or the latest breakthroughs in science --

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.

daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke

Backpacker 2006

Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de

Backpacker 2003-02 Backpacker brings the outdoors straight to the

stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een

reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and

heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje

enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is

met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ *****

the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose

Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur

they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor

Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

recognizing design, feature and product innovation, has become the gold

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden.

standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school

overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk,

met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de

vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat

monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is

zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten

om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze

beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me
had verkocht.
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