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geschiedenis en politiek.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit
is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn
dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee
over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw
leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op,
maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een
beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is
- voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van
samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01
1830: koning Willem I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren
ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in
Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert
minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit
rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse
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persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de
familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
Complete Car Cost Guide 1995 1995-02
Repère 2010
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een
expert in bruiloften... Die van anderen! Als
weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs
zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende
blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies
dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te
gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek
gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer ze
terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze
ineens niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft
afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar
heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en heeft
problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een
droom terug in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor
dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe
vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart wil
veroveren!
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij
verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
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moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had verkocht.
Predicasts F & S Index United States Predicasts, inc
1991 A comprehensive index to company and industry
information in business journals.
CARNEWS一手車訊2019/7月號(NO.343) 台灣寶路多股份有限公司 2019-06-29 ★海外試駕～
Skoda Scala 1.5 TSI ★改裝車訊～全新四代目Suzuki Jimny試駕、改裝全收錄 ★捉對廝
殺～Hyundai Kona vs. Nissan Kicks ★集體評比～Toyota Corolla
Altis vs. Ford Focus 4D vs. Hyundai Elantra Sport ★安全升
級～Hyundai Tucson ★9人座商旅神兵～Toyota Granvia ★七人大勝～Infiniti
QX60 ★本月必讀 酒後代駕最好還是讓專業的來？ F1銀箭車手內戰明朗化
Automobile 2009
Consumers Index to Product Evaluations and Information
Sources, 1994 Annual Pierian Press 1995-03
TWENTY-FIRST CENTURY'S FUEL SUFFICIENCY ROADMAP STEVE
ESOMBA, Dr.
AAA New Car and Truck Buying Guide AAA Publishing 1955
Thoroughly revised and updated for 2001, the guide that
has helped thousands of car and truck buyers make the
right decision is now better than ever. Includes a
listing of AAA Top Car Award winners for the year, fuel
economy reports, and sound advice on "buy vs. lease".
Full-color photos throughout.
Autocar 2003
L'Annuel de l'automobile 2022 Benoît Charette
2021-09-02T00:00:00-04:00 UN RETOUR À LA NORMALE (ENFIN
PRESQUE) L’Annuel de l’automobile célèbre sa 21e saison
sur le marché. La majorité est atteinte. Après une année
de COVID, la planète automobile traverse une année de
pénurie de puces électroniques qui affecte le monde
entier. Pour bien des constructeurs, le rythme est au
ralenti depuis des mois et même des constructeurs qui
avaient été jusqu’ici épargnés par la crise ont
maintenant de la difficulté. Un cabinet-conseil
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américain évalue les pertes mondiales à plus de 130
milliards de dollars et cette disette de puces
électroniques va se poursuive pour le reste de 2021.
Mais cela n’a pas ralenti les constructeurs automobiles
qui continuent de mettre de l’avant les plans
d’électrification. De nouveaux joueurs comme Lucid,
Rivian, Bollinger et Karma s’ajoutent aux pages du livre
cette année. LES TENDANCES ACTUELLES Pour suivre les
courants les plus forts, L’Annuel de l’automobile offre
des reportages exclusifs. Vous retrouverez cette année :
L’électrique regarde dans le rétro Renault 5, Volkswagen
Microbus, Hummer. Tous ces véhicules et d’autres
multiplient les clins d’œil au passé pour mieux « vendre
» la conversion à l’électrique. Vous avez même des
compagnies qui font la conversion de véhicules
classiques en modèle électrique. Le rouage intégral pour
les nuls Rouage intégral, 4 roues motrices, prise
constante, et maintenant les modèles 4 roues motrices
électriques. Notre chroniqueur automobile Michel
Crépault résume en termes simples tout ce qui concerne
les modèles 4 roues motrices. La collection de voitures
de José Gaudet Grand amateur de voitures, José Gaudet
aime les voitures de toutes les époques pour peu
qu’elles procurent un sentiment dynamique au volant. Il
nous présente sa collection avec ses commentaires
colorés pour chaque modèle. Sommes-nous dépassés par la
technologie? L’électronique règne maintenant sans
partage dans les véhicules modernes. Est-ce que la
courbe d’apprentissage des automobilistes suit la
vitesse de développement des constructeurs? Suivez Alain
McKenna qui vous dira comment c’est possible (ou non)
d’apprivoiser cette technologie.
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China
steekt een onbekend virus de kop op: corona. Eerst
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reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de
gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich
aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar
benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie
moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld
op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is
gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling
wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval
te zijn in een lange rij. Een afrekening, een
homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen een
huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk
wat een misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een
slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven niet
aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is
hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het
hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur
bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo
zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos
Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018
voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan
spijt. De jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux'
thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede
skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.
Automotive News 1996
CARNEWS一手車訊2020/6月號(NO.354) 台灣寶路多股份有限公司 2020-06-01 ◎本月必讀
★熱血生活品味 BMW 330i Touring M Sport vs. Volvo V60 T5 RDesign ●圍剿特斯拉 悍馬重出江湖？ ●韓國大歐爸Hyundai Palisade年底叩關 ●下一場大海
嘯Toyota Corolla Cross ●70萬元級國產中型房車 三強選購分析 ★美國SE限量340台特別版
台灣正牌EVO X首次披露
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een
wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over de te
vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze
lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman
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in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend
door het leven zelf en probeert in het dorp de rust
terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt,
maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan
zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer
‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Car and Driver 2007
Nederlandsch bloemwerk 1794
Road & Track 2007
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2012 Phil Edmonston
2011-01-01 Phil Edmonston, Canada's automotive "Dr.
Phil," pulls no punches. He says there's never been a
better time to buy a new car or truck, thanks to a
stronger Canadian dollar and an auto industry offering
reduced prices, more cash rebates, low financing rates,
bargain leases, and free auto maintenance programs. In
this all-new guide he says: Audis are beautiful to
behold but hell to own (biodegradable transmissions,
"rodent snack" wiring, and mind-boggling
depreciationMany 2011-12 automobiles have "chin-to-chest
head restraints, blinding dash reflections, and dash
gauges that can't be seen in sunlight, not to mention
painful wind-tunnel roar if the rear windows are opened
while underwayEthanol and hybrid fuel-saving claims have
more in common with Harry Potter than the Society of
Automotive EngineersGM's 2012 Volt electric car is a
mixture of hype and hypocrisy from the car company that
"killed" its own electric car more than a decade agoYou
can save $2,000 by cutting freight fees and
"administrative" chargesDiesel annual urea fill-up scams
cancost you $300, including an $80 "handling" charge for
$25 worth of ureaLemon-Aid's 2011-12 Endangered Species
List: the Chinese Volvo, the Indian Jaguar and Land
hyundai-elantra-touring-edition

Rover, the Mercedes-Benz Smart Car, Mitsubishi, and
Suzuki
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2010 Phil Edmonston
2009-11-01 This compendium of everything thats new in
cars and trucks is packed with feedback from Canadian
drivers, insider tips, internal service bulletins, and
confidential memos to help the consumer select whats
safe, reliable, and fuel-frugal.
Canadian Periodical Index 2001
Ward's Automotive Yearbook 1938 Includes advertising
matter.
TopGear 極速誌 Special 2018-07-25
Design & Applied Arts Index 1992
De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige
rechercheur onderzoekt de verdwijning van een hopeloos
verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen,
schijngestalten en andere zwarigheden vormen obstakels
op een pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van
het mysterie. De lezer is ook getuige van de laatste
zeven levensdagen van de vermiste. Een verrassende
ontknoping werpt nieuw licht op de wederwaardigheden van
de rechercheur. De Genade is een droogkomisch
detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste
orde.
New Cars and Trucks 2002 David Van Sickle 1955
Thoroughly revised and updated for 2002, the guide that
has helped thousands of car and truck buyers choose the
right vehicle is now better than ever. Includes fullcolor photos plus easy-to-read comparison charts,
graphs, and specifications.
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
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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.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De
bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter
de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven
in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen
dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke
periode, inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar
een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te
voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan
logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet,
gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op
haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee
dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij
voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere
vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een
tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo
verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River
ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden.
hyundai-elantra-touring-edition

Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en
hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn,
en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze
eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat
beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar
oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de
derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg
geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan
de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen
en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel
weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets
of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de
laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen
nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om
zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder
zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde
hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in
Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit
was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz
durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de
hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en
Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet
bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet
zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar
voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit
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onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van
het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen
Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? EEN
ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de
kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze
intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de
aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger
niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt
hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
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
hyundai-elantra-touring-edition

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
New Car & Truck Buying Guide American Automobile
Association 1955 From AAA, The Experts You Trust AAA Top
Car Award winners for 2000 Reviews for 200 new cars,
minivans, SUVs, and trucks Easy-to-read comparison
charts, graphs, and specifications Fuel economy reports
Pricing information for all models Tips on negotiating
the best deal for you Advice on the Buy VS. Lease
decision AAA Consumer Advice Selecting the right car for
you Evaluating the safety features you need Warranties - what's covered, what's not Latest information on child
safety seats Financing and insuring your new vehicle
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in
de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de
Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een
onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan
ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar
stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht van de planterszonen van het
eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig
koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet.
Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en
het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de
jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken
van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker
van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de
mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardensserie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series
De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied
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zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke
doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen.
Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des
oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan
stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke
thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het
drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek
#2 in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks
die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de
Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
The Washington Post Index 1989
The Korean Automotive Industry, Volume 1 A. J. Jacobs
Consumers Index to Product Evaluations and Information
Sources 1993
CARNEWS一手車訊2020/9月號(NO.357) 台灣寶路多股份有限公司 2020-09-01 ★集體評比
新世代豪華敲門磚 Audi Q3 40 TFSI quattro S line BMW X1 sDrive20i
Lexus UX 250h Mercedes-Benz GLA 200 ★焦點新車 確定量產！BMW M3
Touring ★本月必讀～ ●一手車訊白皮書—2020台灣新車品牌暨消費調查 ●PCA+FCA合
併=Stellantis坐四想望三？ ●裕隆想打翻身仗 Opel、Renault返台有望？ ●日產雷諾三菱聯盟新
戰略可成中華車新契機？ ★改裝車訊～ 最大馬力630hp G63 AMG Brabus化改造 ★Road
Test～ 不只視覺系Audi A1 Sportback 30 TFSI S line 逐風而型
Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe 風度翩翩 BMW 840i Gran
Coupe M Sport 硬漢味更濃 小改款Toyota Hilux Pick up
L'annuel de l'automobile 2020 Benoît Charette
2019-08-08T00:00:00-04:00 À l’aube de sa 20e année,
L’Annuel de l’automobile vit au rythme de la perpétuelle
mouvance dans le monde automobile. Nous avons repensé la
mise en page et ajouté de nouvelles chroniques pour être
en synergie avec les nouvelles innovations automobiles.

van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren
van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars
2016-09-20 “Een van de beste thrillers die ik gelezen
heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf
het begin in de ban houden. Het is de auteur
ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet
wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2
in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is
boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch
middel wordt gestolen uit een biocontainment
laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om
miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale
jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat
is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de
FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft
gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe
president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij
haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting
volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de
president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar
kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol
stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De
presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld
hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot
overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke
Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood
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