A2300 Cummins Parts Manual
Yeah, reviewing a books A2300 Cummins Parts Manual could grow your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, exploit does not recommend that you have astounding points.
Comprehending as capably as treaty even more than new will give each success. bordering to, the broadcast as well as keenness of this A2300 Cummins Parts
Manual can be taken as without difficulty as picked to act.

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 cre ren. 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 be digd, 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 presidenti le 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 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
n adem wilt uitlezen. Boek #3 in
de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel
n: Kom nooit naar een feestje
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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 aspirantlid 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’
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in de Cara ben 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 Ha ti, en het leven lijkt hen toe te lachen.
Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een
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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 Gardens-serie 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
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’).
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.
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een
gevangene die dorst naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik
zal het de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen
haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist; het
internet is mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig; een
zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires, Victoria
Quinn, Aurora Rose Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky,
Claire Contreras, Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins,
Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan, Belle
Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose, Nora
Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston,
Vanessa Vale, Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery
Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
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 controversi le
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
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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)
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.
Naar bed, naar bed M.J. Arlidge 2017-06-08 ‘Je nagels krijgen heel wat te
verduren terwijl je hoofdstuk na hoofdstuk verslindt.’ Hebban.nl Helen Grace
heeft al genoeg persoonlijke tragedies meegemaakt, maar als het lijk van een bekende
in een nachtclub wordt gevonden, komt het moordonderzoek opeens wel heel dicht
bij haar eigen leven. Helen zwijgt in alle talen over haar connectie met het
slachtoffer en werkt als een bezetene om de dader te vinden. Als er een tweede
slachtoffer valt, wringt Helen zich in zo veel bochten dat alles op scherp komt
te staan en ze een onmogelijke keuze moet maken. Vertelt ze over haar priv leven
of besluit ze te liegen om de aandacht van zichzelf af te houden? ‘Arlidge voert de
lezer met vaardige hand en gevoel voor psychologie door de stevige plot naar een
ontknoping die een inkijkje geeft in het inktzwarte verleden van de intrigerende Helen
Grace.’ Vrij Nederland over Iene miene mutte M.J. Arlidge schrijft al vijftien jaar
voor verschillende Britse crimeseries. Iene Miene Mutte was zijn debuut als
thrillerauteur en werd lovend onthaald door pers en publiek. Dit is het vierde boek
met de intrigerende inspecteur Helen Grace in de hoofdrol.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog
die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
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sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
Thor vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen, het
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
tegen onverwachte monsters opnemen en zij aan zij strijden in onvoorstelbare
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
gevechten. Ze bezoeken exotische landen en ontmoeten wezens en mensen die hun
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar aan alle kanten op de loer ligt. Ze
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
zullen al hun vaardigheden nodig hebben als ze willen overleven terwijl ze het
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
spoor van de dieven volgen, dieper en dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen
naar het hart van de Onderwereld,
n van de zeven koninkrijken van de hel, waar
alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
de ondoden regeren en de velden zijn bezaaid met botten. Thor moet al zijn krachten
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
oproepen, en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In de Ring moet
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis,
Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof naar de Westelijke vesting van Silesia
blijft er nog maar
n manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten leiden, een duizend jaar oude stad op de rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen
naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
hebben er voor gezorgd dat de stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
ze hebben het nog nooit moeten opnemen tegen een leider als Andronicus, met zijn
n enkel seizoen de absolute top bereiken.
leger van een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te zijn.
Dromen van Itali Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Itali voor 1
Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick en
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de oorlog. Ondertussen
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Itali te
glijdt Gareth steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid en moet hij op zijn hoede blijven
kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
voor degenen die hem uit de weg trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts
N
leven om zijn liefde Alistair en de stad Savaria te redden van de wilden die de Ring
EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie
binnen zijn gedrongen. En Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten
jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke
besluiten of hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de man te worden
gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje
die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun levens en de situatie niet erger
Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor
n lijkt te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee schokkende plotwendingen.
euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties.
Zal Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal het
Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als d kans ziet om na haar
Zwaard van het Lot gevonden worden? EEN GELOFTE VAN GLORIE is een episch
scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die
verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en
met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met
politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog,
haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een
ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen
willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen.
vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van
vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan
binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van je
worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke
geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie over je eigen
romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Itali . Laat je meevoeren
gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond
naar haar Italiaanse zomers en geniet!
bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch
De ontdekking van de hemel 2011
ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn,
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-10-11
gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een
In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de Tovenaarsring), vertrekken Thor en
groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze
zijn vrienden van de Krijgsmacht op een epische tocht naar de uitgestrekte wildernis geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe
van het Rijk om het eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden.
je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op
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basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de
succesvolle ervaringen van anderen; praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet
alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3
van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoffers
langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder.
Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach.
Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en Samuel Bj rk. Een seriemoordenaar
heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er
weet van hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt
hij om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder
enig besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar
in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar
houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en Turner
staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte
thriller: duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de
laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw
‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’
– Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen van de
gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
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 persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al
jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten
van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof,
maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te
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geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een
sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is
echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race
tegen de klok is begonnen.
California Farmer 1997
Het verlies van Belgi 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 Belgi 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' Belgi nog
niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck
reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van Belgi . Dit rijkelijk
ge llustreerde boek is een must have voor iedereen die ge nteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
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?
Flirten met mijn ex Natasha Madison 2019-10-15 John Ik had het helemaal
gemaakt. Op de universiteit speelde ik het spel van mijn leven, woonde ik samen met
mijn twee beste vrienden en had ik de liefde van mijn leven aan mijn zijde. Ik had het
allemaal. En toen had ik niets meer. Ze dumpte me. Zomaar. Dani Ik heb de man van mijn
dromen gedumpt omdat mijn huisgenootje zei dat dit juist de tijd was om vrij en
ongebonden te zijn. Als je studeert, dan moet je geen serieuze relatie willen. Je
studententijd is om helemaal los te gaan en los te laten. Alleen is dat niet zo
geweldig en voel ik me vreselijk ellendig. Met niets meer te verliezen neem ik het
advies van mijn huisgenoten aan en ga flirten met mijn ex.
Twee werelden Robyn Carr 2015-01-06 Na een zware klus waarbij ze gewond is
geraakt, besluit FBI-agent Laine Carrington dat het tijd is om wat afstand te
nemen van haar hectische leven in Boston. Ze neemt langdurig verlof op en vestigt
zich tijdelijk in Thunder Point. Op deze veilige plek hoopt ze tot rust te komen en
mensen weer te leren vertrouwen. Eric Gentry heeft fouten gemaakt in zijn jeugd,
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maar nu is hij vastbesloten alles goed te doen. Als hij ontdekt dat hij een dochter
heeft, verhuist hij naar haar woonplaats, Thunder Point. Hij droomt ervan zich
hier eindelijk echt te settelen. Dat hij eenzaam is, heeft hij geaccepteerd Een man met
zijn verleden is nu eenmaal geen prins op een wit paard. Als Laine en Eric elkaar
ontmoeten, vallen ze als een blok voor elkaar. Tegelijk beseffen ze dat ze uit heel
andere werelden komen. En het is nog maar de vraag of de afstand tussen hen ooit
te overbruggen is...
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake
Pierce 2019-07-19 "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 mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een
nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe
seriemoordenaar die Boston stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre
manieren en daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de
sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie
van Boston zijn meest briljante en meest controversi le rechercheur inschakelen:
Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt
geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante, sluwe moordenaar die
haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest
binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze
wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt
genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe,
ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet
erger kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een
psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door
een reeks schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery zich
niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere
psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is het tweede boek
van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw personage waardoor je tot
in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de Avery Black-serie is binnenkort
verkrijgbaar. "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)
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
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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
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen
een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating
is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op
zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
ASEM Leen Dendievel 2018-08-30 Je hart gaat als een razende tekeer,
zweetparels op je voorhoofd, een ijzeren gordijn blokkeert je borstkas en je longen
zijn te klein om te ademen. Ga je dood? Ben je ziek? Of gewoon gek? Neen, je gaat niet
dood, toch nu nog niet. Je bent bang, in paniek. Je lijf wil je iets vertellen. Naar
schatting heeft de helft van de bevolking last van een of meerdere angsten. Ook
Leens getikte hart ging haar levensritme verstoren. In ASEM gaat ze op zoek naar
de oorzaak van haar paniekaanvallen. Wat gebeurt er in je hoofd tijdens zo'n
aanval? En kan je er iets aan doen om ze te voorkomen?
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met
zijn besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig
gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel
duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een vriendin
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heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom
vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt
iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity
houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date
koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en
weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn
moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover
Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft
verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft
behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze
ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.
Een vreemdeling in Cornwall Liz Fenwick 2015-03-25 Als de bejaarde Jaunty, die
een teruggetrokken bestaan leidt, te zwak wordt om voor zichzelf te zorgen,
trekt haar kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze in Jaunty’s afgelegen
huis aan Frenchman’s Creek. Ooit was de oudere vrouw een bekend kunstenares. Nu,
aan het einde van haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door
herinneringen. Op een stormachtige avond raakt iemand vlak bij hun huis met zijn
boot in de problemen. Gabriela weet de knappe vreemdeling te redden en de twee
vrouwen bieden hem een tijdelijk onderdak. Deze Finn blijkt op zoek te zijn naar de
oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn zoektocht heeft hem naar dit
prachtige binnenwater in Cornwall geleid. Gabriela en Jaunty kunnen hem verder
helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal over liefde en misleiding aan
het licht...
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 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’.
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
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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 Belgi
lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office
romance De baas.
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een onbekend virus
de kop op: corona. Eerst 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
Borr 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.
Baas Boek
Victoria
n
Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste,
machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet
gauw ge mponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar
uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil
niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente
probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt
haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad
die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding.
Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn
interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in deze
stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots
wordt zij mijn obsessie.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de
wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze serie zijn laaiend
enthousiast over de setting, de personages en de prachtige verhalen. Een must-read
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voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie - 3 verhalen uit de serie met
gratis extra verhaal! (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. 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 caf 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 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? (4) GRATIS EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU
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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.
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 intu tie 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
De akkerbouw 1849
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van
Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een
dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding
om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op
onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er
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nog een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir
Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met
een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor
thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste
tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het
lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de
erfgenaam.
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 Jo l 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.
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. E n 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 n dat hij ondertussen haar hart wil veroveren!
Zwarte dageraad Cilla B rjlind 2015-05-12 Olivia R nning heeft besloten
terug te keren bij de politie en wordt op een zaak gezet in de provincie Sk ne. 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 Ols ter van de Rijksrecherche is betrokken bij het
onderzoek. Ze verdenkt een racistische groep die bedreigingen heeft geuit naar de
a2300-cummins-parts-manual

8/9

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
Ols ter. De testuitslag geeft de zaak een zeer onverwachte wending... Zwarte
dageraad is het derde deel in de verslavende thrillerserie over Oliva R nning en
Tom Stilton.
Voor altijd mijn dochter Rachel Hore 2020-10-07 Een universeel en recent weer
actueel taboe uit het verleden: alleenstaande moeders die gedwongen werden hun
kind af te staan ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa Montefiore ‘Adembenemend. Een
intens ontroerend verhaal over liefde, verlies en vergeving.’ Dinah Jefferies Als de
achttienjarige Alice Copeman in 1917 een jonge soldaat ontmoet die op verlof is
van het front, worden ze halsoverkop verliefd. Ze raakt zwanger, maar als het
bericht komt dat haar geliefde is omgekomen, zet haar stiefmoeder Alice onder
grote druk om haar dochtertje direct na de geboorte af te staan. Na de bevalling
blijft Alice gebroken achter, rouwend om haar kind en haar geliefde. Edith en Philip
Burns zijn ongewenst kinderloos en adopteren de baby, die ze Irene noemen. Irene
groeit op met het gevoel dat er iets ontbreekt in haar leven, dat ze anders is dan
andere kinderen. Maar niemand vertelt haar de waarheid, en uiteindelijk verhuist ze
naar Londen, de grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht naar het ware
verhaal van haar af komst voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel verhaal
over een liefde in tijden van oorlog.’ The Telegraph ‘Dit gevoelige verhaal, dat
twee generaties omspant, laat zien hoe het verlies moeder en kind jarenlang
be nvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa Montefiore ‘Een
liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror ‘Ik heb echt van dit
boek genoten. Hore benadert moeilijke onderwerpen op een slimme, lichte toon en met
een zonnige positiviteit.’ Daily Mail
Het leger van de Denen Bj rn 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 Vingulm rk een machtige man in Scandinavi geworden. Zijn verleden
als slaaf is slechts een vage herinnering. Maar conflicten blijken niet ver weg.
Zowel de rechtschapen earl Tr ndelag Erik H konsson, 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-Brittanni 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 sc nes. De personages zijn exotisch en
overtuigend. Bull-Hansen kan zowel po tisch als dramatisch zijn. Dit is bovenal
een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over de groei naar
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volwassenheid. Absoluut een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het
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allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
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