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Een vreemd feestje Bette Westera 2016-04-06 Als Jobs ouders een reis naar Egypte winnen, willen ze eerst
niet gaan. Job is immers bijna jarig! Gelukkig staan de opa’s en oma’s te popelen om op hem te passen. En
ze willen ook best zijn verjaardagsfeestje organiseren. Maar het plan om met de hele klas naar de Efteling
te gaan vinden ze zonde van het geld. Een speurtocht met schatgraven is toch minstens zo leuk? Dat klopt.
Tot het donker wordt en Job en zijn klasgenootjes nog niet thuis zijn van de speurtocht. Dan begint het
thuisfront zich ernstig zorgen te maken... Zilveren Griffel-winnares Bette Westera, onvolprezen om haar
verdichte verhalen, laat zien dat zij ook het proza uitstekend in haar vingers heeft. Een spannend avontuur
om voor te lezen vanaf zes jaar en om zelf te lezen vanaf acht jaar.
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
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
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...
Strafkind Wieke Hart 2020 'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel
op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de last op de bodem
van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de
ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van een vergelijkbare
kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen
en naaiateliers. Voor het eerst vertellen deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun
eigen kinderen niet durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en
kregen voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten
hun eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Het leger van de Denen Bjørn Andreas Bull-Hansen 2021-09-16 Het derde deel van De Jomsviking-serie
Het is het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als heerser van het gebied Vingulmörk een machtige man in
Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is slechts een vage herinnering. Maar conflicten blijken niet
ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik Håkonsson, als de Deense koning Sven Gaffelbaard
heeft zijn zinnen gezet op de Engelse koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense heerschappij vielen
worden opnieuw veroverd, en de verachte koning Ethelred moet van de troon worden gestoten. Het leger
van de Denen voert de lezer naar de gewelddadige tijd waarin de Scandinavische heersers allianties
vormden om het noorden van Groot-Brittannië te veroveren. Met het christendom in aantocht staat de
Oudnoorse samenleving op het punt voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in de pers ‘Het
indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van de kleinste details tot de meest indrukwekkende scènes. De
personages zijn exotisch en overtuigend. Bull-Hansen kan zowel poëtisch als dramatisch zijn. Dit is bovenal
een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid. Absoluut
een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’ ****
Hebban.nl
Autocar 2002
Het eiland van Arturo Elsa Morante 2021-05-27 'Een prachtig en tijdloos meesterwerk' Trouw In een
oude villa op het Italiaanse eiland Procida woont een jongen met zijn vader. Arturo gaat niet naar school en
brengt zijn dagen door in de wilde, weelderige natuur van het eiland. 's Avonds leest hij boeken over grote
ontdekkingsreizen en het mysterieuze Oosten uit de bibliotheek van zijn vader. Die is zijn grote voorbeeld:
groot, blond, onverschrokken - zoals de helden uit Arturo's boeken, die geheel hun eigen weg gaan. De
grote afwezige in huis is de moeder van Arturo, die in het kraambed overleed en als een heilige wordt
vereerd door haar zoon. Er is geen vrouw ter wereld goed genoeg om bij haar in de buurt te komen. En dan
keert zijn vader op een dag terug van zijn reizen met een jonge vrouw, met wie hij net blijkt te zijn
getrouwd. Ze is maar twee jaar ouder dan Arturo en staat voor alles wat hij verafschuwt: stads, verwend en
streng gelovig. En toch oefent ze een steeds grotere aantrekkingskracht op hem uit. Langzaam maar zeker
wordt de paradijselijke microkosmos waarin Arturo leeft onttoverd. 'Elsa Morante's boeken zijn niet te
overtreffen.' Elena Ferrante 'De magie spat van de pagina's.' **** De Standaard 'Hypnotiserend,
fenomenaal' VPRO Gids 'Een onovertroffen ode aan de literatuur' ***** De Limburger 'Alleen al de
levendige schets van het eiland Procida maakt dit boek de moeite waard.' **** de Volkskrant
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope
Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze
heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg
knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te
krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds
beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand
wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De
boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans
als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland
en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Zwarte dageraad Cilla Börjlind 2015-05-12 Olivia Rönning heeft besloten terug te keren bij de politie en
wordt op een zaak gezet in de provincie Skåne. In een naburig stadje is een gruwelijke kindermoord
gepleegd. Een paar dagen later wordt er nog een kind gedood, deze keer in een dorpje vlak buiten
Stockholm. Bij beide kinderen, de zeven jaar oude Aram en de driejarige Emelie, is de nek op dezelfde
manier gebroken. De brute moorden op de onschuldige kinderen veroorzaken een schokgolf door het hele
land. Mette Olsäter van de Rijksrecherche is betrokken bij het onderzoek. Ze verdenkt een racistische
groep die bedreigingen heeft geuit naar de ouders van de kinderen. Als een onderzoeker van het Nationaal
Instituut voor Forensische Wetenschappen iets op het spoor komt, neemt ze contact op met Mette Olsäter.
De testuitslag geeft de zaak een zeer onverwachte wending... Zwarte dageraad is het derde deel in de
verslavende thrillerserie over Oliva Rönning en Tom Stilton.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader,
nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen
gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit
een aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het
niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms
alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader
te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn
bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat
hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn
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helpen aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn
stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten.
In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was
en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap
durft te nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied
bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad
‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
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.
Het stemmetje in je hoofd Ethan Kross 2021-02-25 Als je een vreemde vertelt dat je in jezelf praat, dan
vindt hij of zij je waarschijnlijk een beetje raar. Maar eigenlijk hebben we allemaal een innerlijke stem in
ons hoofd. Als we met onszelf praten, hopen we onze innerlijke coach te bereiken, maar meestal worden we
geconfronteerd met onze innerlijke criticus. Soms, als we iets moeilijks moeten doen, worden we door de
innerlijke coach geholpen: focus. Je kunt het! Vaak genoeg worden we echter afgekraakt door onze
innerlijke criticus: ik kan er niets van. Ze zullen me uitlachen. In Het stemmetje in je hoofd verkent de
gevierde psycholoog Ethan Kross de zwijgende gesprekken die we met onszelf hebben. Kross combineert
baanbrekend gedrags- en hersenonderzoek met voorbeelden uit het gewone leven - van een honkbalpitcher
die zijn taak vergeet tot een Harvard-student die een dubbelleven als spion leidt - en verklaart hoe we onze
innerlijke stem kunnen benutten voor een gezonder, bevredigender en productiever leven. Op basis van
diepgravend onderzoek en aangrijpende verhalen geeft Het stemmetje in je hoofd ons de instrumenten om
het belangrijkste gesprek te voeren dat er is: het gesprek met onszelf. Ethan Kross is een toonaangevend
expert op het gebied van het bewustzijn. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Michigan. Zijn
pionierswerk is beschreven in onder meer The New York Times, The New Yorker en The Wall Street
Journal. Het stemmetje in je hoofd is zijn eerste boek. 'Kross is niet alleen een wereldberoemde
wetenschapper, hij is ook een begenadigd verhalenverteller. In dit boek laat hij zien waarom onze innerlijke
stem onmisbaar is, en legt hij uit hoe we die kunnen beheersen. Noodzakelijk, helder en boeiend: Het
stemmetje in je hoofd is het baanbrekende boek dat de wereld nu nodig heeft.' Susan Cain, bestsellerauteur
van Stil 'Wat interessant is aan de wetenschap die hiermee gepaard gaat, is dat die soms de intuïtie
ondersteunt, en er dan weer tegen ingaat. Een groot deel van Kross' boek is gewijd aan wat hij de
"gereedschapskist" van technieken noemt die nuttig zijn om het stemmetje in je hoofd te dimmen.' The
Guardian
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Porta Romana Robbert Welagen 2011-06-16 Emilio Lastrucci wordt in het Zwitserse Vevey door een
mooie vrouw in de val gelokt en ontvoerd. Zonder geheugen ontwaakt hij in een ziekenhuis. Wie hij is en
wat hij in zijn leven heeft gedaan; het is weg. Als een detective gaat hij in Florence en Rome op zoek naar
zijn verleden. Een zoektocht langs vergeten huizen en mensen, waarbij hij in vreemde situaties
terechtkomt. Wie is de vrouw die op zijn hotelkamer bij hem in bed kruipt? Wie zit er in de auto met het
Zwitserse kenteken, die steeds weer opduikt? En vooral: wie is er nog te vertrouwen?
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee: De
jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie
Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te houden.
Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste
keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het
missen van een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex
winnen. Er zit dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew
Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op
Katie sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor
Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat
Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de
bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien keer op de USA
Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te veel ijshockey
spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen
Dromen’
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar
laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder
nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar
het koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946
komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk
geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur
Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te
hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het 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
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te wachten op
de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met
Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en
toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
iWork '09 / druk 1 Andree Hollander 2009
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de
meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn
eerdere dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld
meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.'
Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een
Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet
veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij
wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij
besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te
krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt
er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er geen
Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn
vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te
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houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau van
Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Eerste hulp bij pandemie Maarten Boudry 2021-02-03 Weet u nog, dat zorgeloze jaar 2019, toen we volop
knuffelden, dansten, zongen, lachten en tafelden? Tot een dodelijk virus ons overrompelde en niets nog was
als voorheen. Sindsdien beseffen we opnieuw: we leven in een grillige wereld, waarin zeldzame
gebeurtenissen alles overhoop kunnen gooien. Hoe moeten we zulke rampspoed in de toekomst vermijden?
Welke cruciale vergissingen en denkfouten maakten onze overheden? En zal deze crisis de wereld
veranderen? In dit even leerzame als vermakelijke lexicon - van Achterafklap tot Zwarte Zwaan - vertellen
filosoof Maarten Boudry en journalist Joël De Ceulaer alles wat u moet weten over onzekerheid, overmoed,
paniek, complotdenken, nevenschade, olifantenpoeder en argeloze kerstkalkoenen. En natuurlijk ook over
de kracht van wetenschap om onvoorziene gevaren te bedwingen.
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.
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie – Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een dynamische
verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (over Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk
van psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste
aflevering in de Avery Black-serie. In de epische finale van de Avery Black-serie is seriemoordenaar Howard
Randall ontsnapt en staat de hele stad Boston op scherp. Vrouwen worden gruwelijk vermoord en iedereen
vermoedt dat Howard er weer mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en controversiële
rechercheur van Moordzaken Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in haar omgeving een
voor een op brute wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van de stad worden
bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker. De moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar verleden
zag. Ze herinneren haar aan iets te dicht bij haar hart, iets dat te maken had met een geheim waarvan ze
dacht dat ze het lang geleden begraven had... Het meest meeslepende en schokkende boek van de serie,
een psychologische thriller met hartverscheurende spanning, REDEN OM TE REDDEN is de finale
waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht zult omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van thriller en
mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen met een psychologische
kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen
en juichen voor hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit
boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
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?
Mercedes W124 Owners Workshop Manual Brooklands Books 1996-06-19 Comprehensive coverage of all
information required in the repair of these cars covering petrol engines 1985-1995. Models covered: 200,
200E, E200, E220, 220E, 230E, 260E, E280, 280E, E300, 300E, 300E-24, E320 & 320E.
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de
arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar
te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij
laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is.
Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar
neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis,
het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het
begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in
haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een
breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude
fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die
gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven
die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een moeder.Ik wil
niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou
te veel van hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt
in de schaduw toont zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
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
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...
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
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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 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.'
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.
Amstelglorie Onno Blom 2018-08-23 'Hoera!' schreef Jan Wolkers in zijn dagboek op 8 december 1972, toen
hij van het bestuur van de Amsterdamse volkstuinvereniging Amstelglorie had gehoord dat tuintje 294 aan
hem was toegewezen. 'Spitten, schoffelen en groente kweken!',br> Voor Wolkers was de volkstuin in de
jaren zeventig zijn Hof van Eden, een weelderig groen paradijs met een klein wit houten huisje, dat hij
vaardig naar zijn hand kon zetten en waar hij in alle seizoenen voluit leefde. 'We werken in de tuin, ik
schrijf, Karina kijkt mijn werk na en studeert wat, 's avonds drinken we een whisky met een stukje ijs. Zo is
het leven hier in de vrije natuur, die al met lijsterbessen en mistige ochtenden vol parelende
spinnenwebben en bedauwde planten naar de herfst gaat.'
Onthuld 2015
Verrassende verlangens Lucy Monroe 2021-06-08 Een luxeleven en nachten vol passie… Polly is zwanger,
en ze weet dat ze dolgelukkig en dankbaar zou moeten zijn. Maar toch knaagt er iets. Haar man, de Griekse
tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt zich alleen maar bezig te houden met zijn werk. Soms vraagt ze zich af
of hij haar eigenlijk wel ziet staan… Dat hun stormachtige affaire tot een al even opwindend huwelijk zou
leiden, wist Alexandros meteen zeker. En dat hij Polly een luxeleven kon bieden, stond ook vast. Maar nu
vertelt ze hem dat dat niet genoeg is: ze wil meer dan nachten vol hartstocht en ontbijt met kaviaar. Ze wil
dat hij zijn hart voor haar openstelt. En dat is, zo vreest hij, onmogelijk…
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die
voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in
Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele
zwaar bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer
verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen
die hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een politiek
wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de
hoofdrollen spelen.
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
Mercedes W124 Owners Workshop Manual 1985-1995 Bentley Publishers 1998-01-01 This MercedesBenz E-Class (W124) service manual contains technical data, maintenance procedures and service
information. It details service procedures such as engine oil changing, engine removal, carburetor and fuel
injection tuning and cleaning, adjusting valves, bleeding brakes and clutch, and suspension repair.In
addition to Mercedes-Benz repair information, the manual contains electrical wiring diagrams.Models
included in this Mercedes-Benz repair manual: Mercedes-Benz 200 Mercedes-Benz 200E Mercedes-Benz
220E Mercedes-Benz 230E Mercedes-Benz 260E Mercedes-Benz 280E Mercedes-Benz 300E MercedesBenz 300E-24 Mercedes-Benz 320EMercedes-Benz E200 Mercedes-Benz E220 Mercedes-Benz E280
Mercedes-Benz E300 Mercedes-Benz E320 Note: This Mercedes workshop manual was translated from
German and covers W124 models sold in Germany and the rest of the world. While some systems and
procedures do cross over worldwide, this manual is not intended to fully cover Mercedes-Benz models sold
in the US or Canada.
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?
Die ene nacht met de magnaat Lucy King 2021-06-08 Een onthulling met grote gevolgen… Georgie dacht
dat ze haar vurige minnaar na die ene nacht nooit meer zou zien. Maar nu, vijftien maanden later, zoekt ze
hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om hem haar grote geheim te onthullen en hem om hulp te vragen…
Finns leven staat op zijn kop! Eerst krijgt hij schokkend nieuws over zijn afkomst, en nu komt Georgie zijn
kantoor binnenwalsen om hem doodleuk mee te delen dat hij de vader is van haar kind! Waarom komt ze nu
pas, ruim een jaar na die opwindende nacht, met haar onthulling? Hij moet het hoofd koel houden en mag
dus niet toegeven aan zijn opnieuw oplaaiende gevoelens voor haar. Maar of dat lukt…
Machtsstrijd in Jeruzalem Joel C. Rosenberg 2020-06-09 Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel
C. Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de
politieke spanningen met Rusland en de VS. Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C.
Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de politieke
spanningen met Rusland en de VS. Als een aantal moorden plaatsvinden rond het vredesproces tussen
Israël en de Palestijnen, CIA-agent Marcus Ryker op de zaak gezet. Hij stuit op een complot om de
Amerikaanse president te vermoorden. Zitten de Russen erachter, de Iraniërs? Of is er nóg iemand die de
invloed van de VS op het Midden-Oosten wil ondermijnen om zelf in dat gebied de macht te grijpen? Als de
volle omvang van het complot tot Ryker en zijn team doordringt, hebben ze nog 96 uur voordat het ultieme
kwaad zal toeslaan. 'Machtsstrijd in Jeruzalem' van Joel C. Rosenberg is het derde deel in de Marcus Rykertrilogie na 'Het Kremlin Complot' (#1) en 'Russische roulette' (#2).
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?
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