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Getting the books 6d22 Online Engine Manual now is not type of challenging means. You could not deserted going in the same way as books addition or library or
borrowing from your associates to retrieve them. This is an unquestionably simple means to specifically acquire guide by on-line. This online revelation 6d22 Online
Engine Manual can be one of the options to accompany you in imitation of having new time.
It will not waste your time. allow me, the e-book will no question look you new matter to read. Just invest tiny grow old to get into this on-line broadcast 6d22
Online Engine Manual as capably as review them wherever you are now.
duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar best om
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog
hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar
die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden.
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen
sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis,
komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde
blijft er nog maar
n manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten haar
naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij
n enkel seizoen de absolute top bereiken.
plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan
mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met het
het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is:
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in
- de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van
in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou,
de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed
hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en
talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen,
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vari rend 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.
In bloed geschreven Rebecca Cantrell 2013-07-16 James Rollins De Orde van de
Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve onthulling van een geheime
geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada, Isra l, brengt een onbekende
graftombe aan het licht. In de tombe wordt het gekruisigde en gemummificeerde
lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pad om de
ontdekking te onderzoeken: forensisch expert Jordan Stone, archeologe Erin
Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een brute aanval op het
tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene vinden wat ooit
werd bewaard in de sarcofaag van de tombe: een boek. Een handgeschreven
testament van Christus zelf, dat volgens onoffici le bronnen het geheim van zijn
goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ru nes en prachtige kerken gaat het trio
op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees
gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden... In deze
nieuwe samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell
wordt Rollins talent voor messcherpe wetenschap en historische mysteries
gecombineerd met Cantrells talent voor angstaanjagende thrillers. Dit alles
samengebald in een episch verhaal over een eeuwenoude orde en de jacht op een
mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
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?
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 Bergstr m – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je altijd
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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 g ne 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
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste leesvoer voor een avondje
me-time. Zalig.’ Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor
en liefde.’ The Sunday Times Caro Swanson weet niet zo goed wat ze met haar
leven aan moet, behalve dat ze wel eens ‘iets nieuws’ wil doen. Als ze een
advertentie ziet waarin een heer op leeftijd een assistente zoekt voor in zijn
landhuis in de Schotse Hooglanden, twijfelt ze geen moment en schrijft ze een brief.
Tot haar verbazing wordt ze meteen aangenomen, en ze vertrekt naar het prachtige
landgoed Glen Liddell. Eenmaal aangekomen valt Caro als een blok voor het
ruige, overweldigende landschap, voor het onvervalst Schotse -kasteel met het
meer ernaast en voor de charmante oude laird van het landgoed. Ze voelt zich al
snel helemaal thuis in haar nieuwe leven, en als ze op een dag een klein meisje
ontmoet dat snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal verloren. Z-eker als ze in
de vader van het kind de man herkent die ze jaren geleden ontmoette op een Grieks
eiland en die ze nooit heeft kunnen vergeten. De pers over de boeken van Katie Fforde
‘Een verrukkelijk boek.’ Sunday Express ‘Echt op en top romantisch escapisme.’
Daily Mail 'Zalig genieten.’ Woman & Home ‘Warm, briljant en vol liefde.
Opkrullen op de bank en lezen maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de koningin van de
eigentijdse romantiek. Een onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie en moderne
problemen.’ The Lady ‘Bijna iedereen moet wel van de boeken van Katie Fforde
houden.’ Closer
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
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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?
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen.
Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele
familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen
van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen,
voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens
moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank
onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’
***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda
Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens
van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg
door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejong rd in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar
het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet
dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in
eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf
‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
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
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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.
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich
tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en hij haar
bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder krijgen! In no-time is ze weer vol
overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien wat lastig in een dorp
waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De charmante, Britse professor
Tom Barlow heeft er veel voor over om in de buurt van zijn onoffici le stiefzoon,
Charlie, te blijven. Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten
verlaten. Tenzij hij op een of andere manier aan een green card kan komen...
Graybar Hotel Curtis Dawkins 2017-10-04 Dawkins duikt in de eigenaardigheden,
verveling en wanhoop van langgestraften. Tegen de verwachtingen in komt echter
geen beeld van tomeloze bruutheid en geweld naar voren, maar eerder een
genuanceerde exploratie van mannen die hun best doen hun geest actief te houden in
bijna onmogelijke omstandigheden. Dawkins' verhalen zijn grappig en triest, en staan
vol wonderlijke details, zoals het ruilsysteem dat is gebaseerd op tatoeages die
zijn gezet met kalligrafeerinkt, zelfgemaakte speelkaarten en sigaretten, een enkele
paardenbloem die van de luchtplaats naar binnen is gesmokkeld, snoep bereid van
poedermelk, water, suiker en hete saus, verhit in de magnetron en daarna gerold
tot glazige balletjes. Hij zet genuanceerde personages neer voor wie je, met al hun
duidelijke tekortkomingen, sympathie voelt en die meteen tot leven komen. Graybar
Hotel is een krachtige verzameling verhalen die een stem geeft aan misschien wel de
meest veronachtzaamde leden van onze samenleving.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen:
een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde,
Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen:
Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carri re als
kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer
te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent.
Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme
ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carri re van voormalig
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Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten
omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire
opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig
moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu
maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier
(letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan
hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker
gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in
een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor
River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar
komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te
krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden – en
hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde
marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt
wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar
wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever wilde vergeten?
Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers
staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas
Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar
geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken
met het verleden dat hij achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op
hem nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast
overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles om dat aan te tonen.
Elk om een heel eigen reden...
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
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
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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!
De duisternis tussen ons Molly B rjlind 2021-05-04 Een verslavende
Scandithriller van Rolf en Molly B rjlind – voor de liefhebbers van de thrillers
over R nning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in
oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die
verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd
nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met
haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet
beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo
prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde
kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat
het een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
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
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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?
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.
Koop nooit een rode jas Sylvia Witteman 2014-12-03 Nora Ephron schreef de
scenario's van films als When Harry met Sally, Sleepless in Seattle, You've got
Mail en Julie and Julia. We kennen haar ook van de roman Hartzeer en maagzuur,
het pijnlijk eerlijke en hilarische verslag (met recepten!) van haar echtscheiding.
Koop nooit een rode jas bevat het beste van Nora Ephron: haar romans,
toneelteksten en essays over ouder worden, eten, stijl, cultuur en politiek.
Samengesteld en ingeleid door Sylvia Witteman.
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?
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,
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opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die
me had verkocht.
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 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
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te
treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed
huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter
komt dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De
vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
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
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
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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.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen,
rumoerige collega’s n 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 cre ren. 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.
Baas Boek zes Victoria Quinn 2018-10-11 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.
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...
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
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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
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
Rampokan Peter van Dongen 2013-05-24 Bevat: Java. Celebes. Peter van Dongen
(1966) is striptekenaar en illustrator. In 2004 verscheen het tweeluik
Rampokan, dat zich afspeelt aan de vooravond van de politionele acties in
Indonesi . Het werd vertaald in het Frans, Duits en Indonesisch.
Chesapeake Shores Sherryl Woods 2013-10-22 Chesapeake Shores 1: (1)
DROMEN AAN ZEE - Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar jongste
zusje, Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het veel te
druk met haar carri re en haar tweelingdochters van vijf. Maar als het om haar
zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de
steek liet, heeft Abby als oudste van de vijf kinderen de moederrol op zich genomen.
Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje Chesapeake Shores. Naast
Jess' probleem wacht haar daar echter een verrassing... (2) BLOEMEN VOOR BREE
- De carri re als toneelschrijfster die Bree OBrien voor ogen stond, lijkt in duigen
te zijn gevallen en ze keert gedesillusioneerd terug naar Chesapeake Shores waar
ze vol enthousiasme begint met iets totaal anders: een bloemenwinkel. Haar
geestdrift wordt echter danig getemperd zodra ze erachter komt dat ze voor de
levering van haar bloemen afhankelijk is van Jake Collins, de man die ze zes jaar
geleden in de steek heeft gelaten. (3) EEN VEILIGE HAVEN - Als Kevin OBrien het
bericht krijgt dat hij zijn zoontje voortaan alleen zal moeten opvoeden, stort zijn
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wereld in. Hoewel hij in shock is door het feit dat hij opeens weduwnaar is
geworden, neemt hij intu tief het juiste besluit. Samen met Davy keert hij terug
naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje waar de roerige, een tikje merkwaardige
maar ook warme familie woont waar hij altijd op kan rekenen. Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik
Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de
wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote
omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven.
Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de
balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op morgen.
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven
van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt.
De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar
een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om
de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de
nieuwste modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen.
Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een
eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur
openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als
hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver.
Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende caf gesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De
perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste
roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm.
Als u dit decennium
n Brusselmans leest, laat het dan De perfecte koppijn zijn.
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marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een
vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Het Mayamysterie James Rollins 2013-07-31 Jake en Kady's ouders zijn
spoorloos verdwenen in Mexico. Nooit heeft iemand meer iets van ze gehoord. Dan
ontvangen Jake en Kady een mysterieuze envelop met daarin twee notitieboekjes en
een gebroken Mayamunt. Wanneer ze een Maya-tentoonstelling bezoeken gebeurt
het: na een magisch moment belanden zij in de prehistorische jungle. Maya's voeren er
strijd tegen de Schedelkoning, die zich alleen als schaduw vertoont. Jake en Kady
doen vreemde ontdekkingen. Ze vinden het horloge van hun vader, maar de wijzers
lopen achteruit... Zijn hun ouders nog in leven? En, hoe komen ze ooit terug in hun
eigen tijd? Maar vooral: waarom achtervolgt de Schedelkoning Jake en Kady? Een
ijzingwekkend spannend avontuur in de sfeer van Indiana Jones. James Rollins is een
New York Times bestsellerauteur. Zijn grote interesse voor archeologie deelt hij
met Jake Ransom. James bezit zijn eigen Curiositeitenkabinet met daarin een 100.000
jaar oude mammoetslagtand. Het Mayamysterie is zijn eerste jeugdboek.
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt
misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn g
n bedrog. Dit weet Marco
Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels beter.
Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen. In
lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons
mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie.
Buig faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en
energie. Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten, persoonlijke
droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom meester gereedschap om
onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de
Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en workshops over de wetenschap
en kracht van het lucide dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over
lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en deze actief
ingezet voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
The Return of Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle 1987 Evil masterminds
beware! Sherlock Holmes is back! Ten years after his supposed death in the
swirling torrent of the Reichenbach Falls locked in the arms of his arch enemy
Professor Moriarty, Arthur Conan Doyle agreed to pen further adventures
featuring his brilliant detective. In the first story, The Empty House, Holmes
returns to Baker Street and his good friend Watson, explaining how he escaped
from his watery grave.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal
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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
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voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze
heeft van haar hobby haar werk gemaakt n 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...
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