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nu wendt ze juist die taal aan om grip op de
gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de
zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee
naar de zomers in het huis waar ze haar
rouw leerde verstoppen tussen de spleten
en waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest
laten vallen van de hoogste brug in de
vallei. In dit zinderende en openhartige
autobiografische boek reflecteert Mathijsen
op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
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,

The Encyclopaedia Britannica Hugh
Chisholm 1911
Rockgitaar voor Dummies Jon Chappell
2010 Van de vroege R&B via de rock n roll
(Buddy Holly) en de bluesrock (Clapton)
naar de heavy metal (Metallica) en de
progrock (Pink Floyd). Maar ook
countryrock (Eagles) en jazzrock (Pat
Metheny) komen aan bod. Daarvoor zijn de
eerste beginselen van het gitaarspelen al de
revue gepasseerd: leren spelen op basis van
akkoorden, slaggitaartechnieken en het
soleren over pentatonische toonladders.
Verder veel informatie over het instrument,
de onderdelen en de randapparatuur
(versterkers, effectpedalen). Er is ook een
hoofdstuk troubleshooting opgenomen. Op
de bijgevoegde cd veel klinkende
voorbeelden van de oefeningen.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen
2020-11-04 Een zinderend en openhartig
autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden
in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s
ouders als ruïne kochten. Al in haar eerste
levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien
ging er geen zomer voorbij zonder het huis
waar alles zich intenser af lijkt te spelen
dan in Nederland. Alma’s vader werd er
ziek en overleed het jaar daarna, een
maand voordat ze naar Italië zouden gaan.
Het huis dat zo vervlochten was met hem,
symboliseerde zijn afwezigheid, en in de
zomers daarna werd het gemis steeds
heviger. Op verschillende momenten in
Alma’s leven liet de taal haar in de steek,
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onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Mnemosyne, mengelingen voor
wetenschappen en fraaije letteren
verzameld door H.W. Tydeman en N.G.
van Kampen. Stuk 1-10 Mnemosyne 1817
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle
Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace
2021-01-18 "Zeer vermakelijk. Dit boek is
een aanrader voor de permanente
bibliotheek van elke lezer die een goed
geschreven mysterie, met een aantal
onverwachte wendingen en een intelligent
plot, kan waarderen. Je zult niet
teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier
om een koud weekend door te brengen!” -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(over Moord in het Landhuis) EEN
VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE
COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde
boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey
Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft
een drastische stap genomen: ze heeft haar
snelle leven in New York City achter zich
gelaten en zich gevestigd in het
schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het
is zomer en Lacey is verrukt als haar
vriend, de plaatselijke banketbakker, haar
verrast met een romantisch weekendje weg
in een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze
kan haar geliefde hond meenemen en
lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt
een nog grotere verrassing voor Lacey
wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook
mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey
in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt
in een moordzaak. Haar reputatie staat op
het spel en zij is misschien wel de enige die
de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie
is binnenkort beschikbaar!
Geluk heeft vele deuren Julia BurgersDrost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele
deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat
kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen,
waar eerst Jacomien woonde. Zo gelukkig
als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat
binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook
graag zijn. Wanneer ze Robbert, de vader
van een van haar leerlingen, leert kennen,
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denkt ze dat hij misschien de leegte kan
opvullen. Maar voelt ze zich nu echt
aangetrokken tot hem of vooral tot zijn
kinderen? Dan begint ze haar collega Simon
opeens in een heel ander licht te zien en
krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon
haar liefde niet beantwoordt, zoekt ze
Robbert weer op. Maar de liefde laat zich
niet dwingen. ‘Geluk heeft vele deuren’ is
het tweede deel in de Jacomien-trilogie van
Julia Burgers-Drost.
Veroverd door leugens Ella Miles
2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur
Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd
gekidnapt. Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht
me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie
jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk,
vastbesloten en ving de klappen op. Tot de
dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor
mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
opnieuw moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om de man te
vinden die me had verkocht.
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros
2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca
Yarros is het emotionele vierde deel van
haar populaire Flight & Glory-serie.
'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is
het vierde deel in de serie 'Flight & Glory'.
Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit
het eerste deel, 'Onverminderd'. Josh en
Ember hebben samen veel doorstaan:
afstand, verdriet, het zware militaire leven.
Dat alles heeft Ember nooit echt gewild,
want nadat haar vader is omgekomen in
Afghanistan heeft zich een angst in haar
genesteld die er met geen stok valt uit te
slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh
naar Afghanistan vertrekken, en dat is
precies wat er in 'Onweerstaanbaar'
gebeurt. Rebecca Yarros weet als vrouw
van een militair als geen ander hoe dat is
en beschrijft het prachtig invoelend. Eerder
verschenen in de Flight & Glory-serie
'Onverminderd', 'Onbereikbaar' en
'Onverwacht'.
De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09
Prachtige Netflix-editie met officieel
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seriebeeld ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814.
Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde
van de dag in negentiende-eeuws Engeland.
En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens
Lady Whistledown nog geen aanstalten om
zich te verloven. Maar dit keer zit het
roddelblad ernaast. Anthony heeft niet
alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al
met wie! Het enige obstakel is zijn
aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de
meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in
een Londense balzaal heeft gewaagd. Wat
de societydames ook mogen zeggen, Kate is
ervan overtuigd dat Anthony een
verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is
vastbesloten om haar zus te beschermen.
Maar hoe beschermt ze haar eigen hart
tegen de invloed van deze verleidelijke
graaf? De pers over de Familie Bridgerton
serie ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw
Een royale vergissing Julia Quinn
2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1
Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op
Downton Abbey, maar vele malen kleuriger
en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de
orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat
altijd vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens
beruchtste rokkenjager, tijdens een diner.
In elk leven doet zich een beslissend
moment voor waarna je weet dat niets ooit
meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was
het dat moment: de seconde dat hij oog in
oog kwam te staan met Francesca. Het was
een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in
kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.
Maar dat was toen. Nu is Michael meneer
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de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas
ziet zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling. Durft
Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te
tonen? De pers over de Familie Bridgerton
serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne
Jane Austen.’ Seattle Woman
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10
Steamy romance van de populaire auteurs
Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil
alles achter zich laten en opnieuw
beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe
baan – ze heeft alles geregeld. Maar een
lekke band haalt haar plannen overhoop.
Gelukkig is daar Chance, een erg knappe
(en ietwat arrogante) Australische man. Hij
weet niet alleen Aubreys auto weer op de
weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over
om de rest van de reis samen af te leggen.
Ze leren elkaar steeds beter kennen en
vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk,
maar Aubrey voelt dat Chance haar op
afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat
heeft Chance te verbergen? De boeken van
Vi Keeland en Penelope Ward zijn
wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo ook romans. In
Nederland en België lazen en luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende
dirty office romance De baas.
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy
Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE
COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede
boek in een aantrekkelijke, nieuwe cozy
mystery-serie van Fiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas
gescheiden, heeft een drastische
verandering in haar leven gemaakt: ze heeft
het snelle leven van New York City de rug
toegekeerd en is in de schilderachtige
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Engelse kustplaats Wilfordshire
neergestreken. De lente zit weer in de
lucht. Met het moordmysterie van vorige
maand achter de rug, een nieuwe beste
vriend in de vorm van haar Engelse
herdershond en een ontluikende relatie met
de banketbakker aan de overkant van de
straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn
plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar
eerste grote veiling, vooral wanneer er een
waardevol, mysterieus voorwerp in haar
catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal
zonder problemen te verlopen, totdat twee
mysterieuze bieders van buiten de stad
aankomen en een van hen de dood vindt.
Het kleine stadje is in rep en roer, en de
reputatie van haar bedrijf staat op het spel.
Kunnen Lacey en haar trouwe hond de
misdaad oplossen en haar naam in ere
herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN
HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Van Short Whist Tot Contract Bridge:
De geschiedenis van Contract Bridge en
zijn voorgangers Hans Secelle 2020-05 In
Van Short Whist tot Contract Bridge, neemt
de auteur de lezer mee op een reis door tijd
en ruimte, en laat hem kennismaken met
Karnöffel, Whist, Hombre, Quadrille,
Boston, Cayenne, Vist-Preferans, Russische
Whist, Jarolash en Sturmwhist. Deze oud en
meestal vergeten spelen zullen uiteindelijk
leiden tot de assemblage van een aantal
'proto-bridge' varianten, waarvan enkel
Collinson's Biritch or Russian Whist de
barensweeën zal overleven. Op haar beurt
zal deze 'moeder van alle bridgevarianten'
de plaats moeten ruimen voor haar meer
gesofisticeerde opvolgers: bridgeopposition, auction bridge, royal auction
bridge, plafond en, uiteindelijk, contract
bridge, 's werelds populairste kaartspel...
Roadtrip Graeme Simsion 2021-06-15
Roadtrip is het langverwachte vervolg op
Camino van Graeme Simsion (Het Rosie
Project) en Anne Buist. Drie jaar geleden
liepen veertigers Zoë en Martin samen de
Camino. Op zoek naar zichzelf vonden ze
elkaar. Toen hield hun relatie geen stand,
nu krijgen ze een tweede kans als ze Zoë’s
vriendin Camille vergezellen op weg naar
Rome. Camille heeft MS en wil koste wat
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kost de lange voettocht volbrengen. De
tocht is heel anders dan de vorige. Dit keer
geen vriendelijke dorpsbewoners en lekkere
maaltijden. Nee, het is ruig, het plenst in de
Alpen en ze logeren vaak in ongastvrije
hotels waar mensen een jachtgeweer in de
keuken hebben staan. Voor de everzwijnen.
Gelukkig is er wel altijd wijn. In de
voetsporen van talloze pelgrims worden de
relaties op de proef gesteld, maar Camilles
ziekteverschijnselen worden heviger.
Iedereen is erop gebrand om Rome te
halen. En dan slaat het noodlot toe, maar
natuurlijk niet zoals je zou verwachten...
Gitaaroefeningen voor dummies Mark
Phillips (muziekbewerker, editor) 2009 Op
de cd veel klinkende voorbeelden van
tempi, toonladders en akkoorden.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24
Let’s party! Ellie Marone is van plan het
beste bruidsmeisje ooit te worden. Het
enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de
bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in
bed te belanden met de getuige van de
bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou,
best moeilijk, want de getuige van de
bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden
wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak
haar hart, maar ze had geen keus - waarna
hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en
duidelijk vastbesloten om haar alsnog te
veroveren! Ze doet enorm haar best om
hem te weerstaan - een toekomst voor hen
samen zit er nog steeds niet in - maar door
de blik in zijn ogen smelt haar voornemen
al snel als sneeuw voor de zon...
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy
2019-10-01 In 'De glorie van Rome'
beschrijft oudhistoricus Adrian Goldsworthy
de werking en de kracht van het Romeinse
leger, en laat hij zien waarom dit het
succesvolste leger ooit was. In 'De glorie
van Rome' beschrijft bestsellerauteur
Adrian Goldsworthy de werking en de
invloed van het Romeinse leger, het beste
beroepsleger dat de wereld ooit heeft
gekend. De legioenen waren niet 'slechts'
uit op de overwinning, maar ook op de
totale vernietiging van hun vijanden. Deze
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agressieve Romeinse oorlogsvoering
creëerde een enorm rijk, dat voor een groot
deel gekenmerkt werd door vrede en
welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie
tussen politiek en militaire macht in beeld.
'Als je ooit twee boeken over het Romeinse
leger gaat lezen, laat dit dan één van die
twee zijn,' aldus de Britse krant 'The
Observer'.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
IJzingwekkende moordenaar / Fatale
vlucht Cindi Myers 2021-01-05
IJzingwekkende moordenaar
Bruiloftscateraar Bette Fuller is naar Eagle
Mountain gekomen om een nieuw leven op
te bouwen. Tot haar afgrijzen is er een
seriemoordenaar actief in het stadje.
Wanneer hij zijn oog op haar laat vallen, is
ze niet van plan het volgende slachtoffer op
zijn lijstje te worden. Dus vraagt ze US
Marshal Cody Rankin om hulp. Cody is niet
alleen heel betrouwbaar, maar ook veel
aantrekkelijker dan ze toe durft te geven.
Lukt het hen samen de Ice Cold Killer een
stap voor te blijven? Fatale vlucht Natalie
Freiman kon alleen aan Damien, haar
criminele echtgenoot, ontkomen door te
doen alsof ze dood was. Al zes jaar lang lukt
het haar om buiten beeld te blijven. Tot op
een dag twee leden van Omega Sector voor
haar deur staan met de vraag waar Damien
is. Zodra de twee weg zijn, slaat ze op de
vlucht. Het wordt een tocht vol
hindernissen, waarbij ze gelukkig hulp
krijgt van Ren Thompson, een man die ze
onderweg leert kennen. Wat ze niet weet, is
dat hij zijn eigen redenen heeft om haar te
helpen...
Onaangenaam bezoek Robert Goddard
2011-02-28 De ontrafeling van een
familiedrama leidt tot een gruwelijke
ontdekking William Trenchard is geschokt
wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van
iemand die beweert Sir James Davenall te
zijn, de man die met zijn vrouw Constance
verloofd was. Iedereen denkt dat hij elf jaar
geleden zelfmoord heeft gepleegd.
Trenchard en zelfs de familie van Davenall
beschuldigen de man van oplichterij, maar
Constance gelooft wél in de terugkeer van
haar verloren geliefde. Voor Trenchard
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begint daarmee een slopende zoektocht
naar de waarheid.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder
2017-01-14 Gebonden boek
Meesterverteller Willem de Ridder is erin
geslaagd om diepe levenswijsheid met
humor te verpakken in een eenvoudige
boodschap. Hij breekt een lans voor het
vormen van fanclubjes, waarin de leden
fans zijn van elkaar en elkaar
onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en
laat je niet meer los.
Focus On: 100 Most Popular Station
Wagons Wikipedia contributors
Misdaad in het Donker (Een Lacey
Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona
Grace 2020-09-18 MISDAAD IN HET
DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY
MYSTERY — BOEK 3) is boek drie in een
aantrekkelijke nieuwe cozy mystery serie
vanFiona Grace. Lacey Doyle,
negenendertig jaar en pas gescheiden,
heeft een drastische verandering
doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in
New York City achter zich gelaten en heeft
zich gevestigd in het schilderachtige
Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het is
bijna zomer, en Lacey is dolverliefd op het
stadje en haar vriendje, die banketbakker
is. Ze heeft zelfs een nieuwe vriendin
gemaakt: de nieuwe eigenaresse van een
plaatselijke B&B. En wanneer haar vriendin
van haar diensten gebruik wil maken om
haar hotel in te richten en ze bijna alles in
Lacey’s antiekwinkel koopt, krijgt haar
onderneming een flinke boost. Alles gaat
perfect—tot iemand op mysterieuze wijze
sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat
weer eens op zijn kop en het inkomen van
haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het is
aan Lacey en haar hond om het mysterie tot
op de bodem uit te zoeken. Boek #4 van de
serie is binnenkort beschikbaar!
Baas Boek één Victoria 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 geïmponeerd
en aanvankelijk maakt Titan niet veel
indruk op me. Haar uitgeverij, een
verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst
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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.
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins
2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft
haar droomman veroverd! Een schattig
huisje... check. Een nieuwe baan als arts...
check. Een lieve nieuwe hond... check. En
ten slotte een nieuwe look, om op te vallen
en te veroveren... check! Nu zou het Millie
Barnes toch ook moeten lukken om het hart
van Joe Carpenter (haar grote en eeuwige
liefde) te winnen. Ze heeft gedaan wat ze
kon om het geluk een handje te helpen, en
nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt de
hint te begrijpen. Wonderwel lukt het Millie
om Joe’s aandacht te trekken - en vast te
houden! Nu heeft ze echt alles wat haar
hartje begeert. Maar waar komt dat
knagende gevoel dan vandaan? Is het
misschien te mooi om waar te zijn? Dit
verhaal is eerder verschenen.
Vermakelyken klugtvertelder of Opregten
guychel-boek, bevattende veel wonderlyke
geschiedenissen... 1850
Het meisje dat bleef leven Maurizio
Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van
de auteurs van De fotograaf van Auschwitz
Een strijdbaar Joods meisje verzamelt
bewijsmateriaal voor het artsenproces in
Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als
vele anderen. Ze is veertien jaar oud en
leeft een rustig leven met haar joodse
familie in een klein Duits dorpje. Tot 10
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november 1938, de ochtend na de
Kristallnacht. Het lukt haar ouders om
Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net
voor de ramp van de Tweede Wereldoorlog
hen overweldigt. Acht jaar later keert ze
terug naar Duitsland, waar de processen
tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy
gaat voor de Amerikaanse overheid werken:
in de archieven moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het Artsenproces in
Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen
beschuldigd van onmenselijke
experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen
van bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van haar ouders,
van wie ze voor het laatst wat heeft
gehoord uit Auschwitz. Het wordt een
zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige
strijd aan en besluit te blijven vechten
zonder op te geven. De pers over De
fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend
bewijs van de kracht van een man die vocht
om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd
van mensonterende wreedheid.’ La Stampa
‘Wat een bescheiden maar onovertroffen
getuige van de Holocaust.’ La Repubblica
‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten,
Boek van de Dag
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat)
Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste
boek dat specifiek ingaat op de vragen van
singles die al een lange relatie achter de
rug hebben Zowat één op de drie mensen
leeft alleen. Een grote groep onder hen is
na een relatiebreuk of overlijden plots weer
alleen. Zij zijn single, maar hun situatie is
niet te vergelijken met jonge twintigers die
op zoek zijn naar een partner. De nieuwe
single is het eerste boek dat ingaat op hun
specifieke vragen en doorbreekt zo
klassieke clichébeelden over
alleenstaanden. Hoe kun je je leven als
single positief invullen? Wat als je behoefte
hebt aan seks en intimiteit, maar nog niet
klaar bent voor een relatie? En hoe kun je
als oudere single op zoek gaan naar een
nieuwe partner?
Het complot van Laken Johan Op de Beeck
2019-09-11 Hitler heeft België bezet.
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Leopold III wil in het land blijven. De
koning flirt met het nazisme. Dat zint de
Belgische regering in ballingschap in
Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen
doen overlopen. De Belgische geheim agent
Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een
geheime boodschap bezorgen. hij is in het
gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke
missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Eens begeerd (een Riley Paige
Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek
in de bestseller-serie met Riley Paige, die
begint met Eens weg (boek 1): een gratis
download met meer dan 100 vijfsterren
recensies! Als er in Phoenix dode
prostituees worden gevonden, wordt er
eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar
als er een patroon van verontrustende
moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een
seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en
deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de
unieke aard van de misdaden wordt de FBI
erbij geroepen, want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze zaak op te
lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die
nog moet bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij
elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als
ze over de trieste aard van de misdaden
hoort en beseft dat de moordenaar weer
snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt.
Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter
laat haar te ver gaan; dit keer misschien
wel veel te ver om haar nog van de afgrond
terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld
van prostituees, van gebroken gezinnen en
verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij
deze vrouwen onderling sprankjes hoop
zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een
tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een
panische race tegen de klok om de diepten
van de geest van de moordenaar te
doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt
haar naar een uitkomst die zelfs voor haar
te schokkend is. Eens begeerd is een
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duistere psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is het derde
deel in een meeslepende nieuwe serie – met
een geliefd nieuw personage – waardoor je
tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de
Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze
hebben mijn vader gevangengenomen.
Hierna zullen ze mij gevangen nemen,
behalve als ik inga op hun eisen. De
machtigste man van Italië neerschieten.
Cato Marino. De man wordt overal begeleid
door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest
paranoïde man van het land. En het was
onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou
kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil
redden, heb ik maar één optie. Ervoor
zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar
te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de
Barsetti’s, maar speelt zich wel af in
hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens
van Crow Barsetti en Bones jr.**
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van
Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om
magie over te brengen aan haar lezers uit
zich in krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte
romantische boek voor op het strand, met
een belangrijke nuance: het enthousiasme
en de prachtige beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan de
complexiteit van veranderende liefde, maar
ook van veranderende psyches. Het is een
prachtige aanbeveling voor romantieklezers
die op zoek zijn naar wat meer diepgang in
hun leesleven.” --Midwest Book Review
(Diane Donovan) “Een erg goed geschreven
roman over de worsteling van een vrouw
(Emily) die haar ware identiteit zoekt. De
auteur doet het geweldig met haar
personages en haar beschrijvingen van de
omgeving. De romantiek zit erin, maar
wordt niet overdreven. Complimenten aan
de auteur voor dit fantastische begin van
een serie die zeer vermakelijk belooft te
zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto
Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor
altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset
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Harbor, die begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily
Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in
ruil voor haar vaders verlaten huis aan de
kust van Maine. Ze heeft verandering nodig
in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld
om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de
beheerder. Emily bereidt zich voor om de
Herberg te openen naarmate Memorial Day
nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland.
Emily komt er al snel achter dat ze geen
idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis
vereist ondanks haar inspanning dringende
reparaties die ze niet kan betalen. Haar
gierige buurman is nog steeds vastberaden
om het haar moeilijk te maken. En het
ergste van alles: juist wanneer haar relatie
met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat
hij een geheim heeft. Een geheim dat alles
zal veranderen. Haar vrienden dringen erop
aan dat ze terugkomt naar New York en
haar ex-vriend probeert haar terug te
winnen, dus Emily moet een
levensbeslissing maken. Probeert ze het uit
te houden in haar vaders oude huis in een
klein stadje? Of keert ze haar nieuwe
vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is
geworden? Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in een geweldige nieuwe
romantische serie die je zal laten lachen,
huilen en pagina's tot diep in de nacht
omslaan. En het zalje liefde voor het
romantische genre opnieuw doen
opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd
Oliver W. Sacks 2001 De befaamde
psychiater vertelt over zijn jeugdjaren, toen
hij een grote belangstelling koesterde voor
chemie en natuurkunde.
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 ZuidSoedan, een land dat verscheurd wordt
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door een burgeroorlog. Zijn grote passie is
basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot
een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam
dat een toernooi zal spelen in Amerika,
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn
leven voorgoed kan veranderen. De scouts
van alle belangrijke universiteiten zijn
aanwezig – een studiebeurs en een plek in
een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al
die andere getalenteerde spelers?
Jongemannen die al jaren gevolgd worden
door de experts, terwijl niemand ooit van
Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht
op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem
het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen.
Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar één
manier over om zijn familie ooit weer terug
te zien: zij moeten naar Amerika komen.
Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel
echter iets moeten presteren wat nog
niemand in de geschiedenis van het
basketbal is gelukt: binnen één enkel
seizoen de absolute top bereiken.
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen
2012-12-12 Als je hart gebroken is, kom je
in een draaikolk van emoties terecht.
Verdriet, wanhoop, machteloosheid en een
gevoel van eenzaamheid wisselen elkaar in
sneltempo af. Dit boekje is een
reddingsboei in deze barre tijd. Het vertelt
zonder poespas wat liefdesverdriet inhoudt
en hoe je er het beste mee om kunt gaan.
Hoe lang gaat het duren? Beleven mannen
liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe
kun je je gebroken hart zo snel mogelijk
lijmen? En wat doe je met je ex? Omdat
gedeelde smart halve smart is, vertellen
zeven BNers openhartig over hun ervaring
met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is
freelance journalist en schrijft onder andere
voor de vrouwenbladen Yes en Celebrity.
Nadat ze zelf geconfronteerd werd met een
gebroken hart, besloot ze een strohalm te
schrijven waar vrouwen met ludduvuduh
zich aan vast kunnen klampen.
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Scarlet, die me ziet als meer dan een
steratleet of een feestbeest. Ik val hard voor
haar. Maar ook zij wordt gevolgd door
duisternis. Als haar verleden aan het licht
komt, zo ook de vreselijke waarheid: ik kan
niet iedereen redden. Maar ik zal nooit
stoppen met proberen.
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26
Kinderboeken over heksen: wat is daar nou
niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde
deel in de grappige serie 'Verhalen uit de
Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar.
Een tovertest voor de heksen in De
Heksenkeet De Heksenkeet is een
spannend huis met krakende trappen en
piepende deuren, waar regelmatig rare
dingen gebeuren. Dat is niet zo
verwonderlijk, want de vier bewoonsters Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet
alleen heks maar ook nog eens knettergek.
In De tovertest krijgen de vier onverwacht
bezoek. Flier Zater van de commissie van
heksen en tovenaars staat op de stoep van
De Heksenkeet, om de heksen eens flink
aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk
gehoord dat er nog wel eens iets misgaat
met hun toverkunsten... De volgende
ochtend begint een heuse tovertest. En er
staat heel wat op het spel: als de
opdrachten mislukken, mogen de heksen
niet langer in De Heksenkeet blijven
wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en
Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En
is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen?
Femke Dekker & Marieke Nelissen Femke
Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als
geen ander wat jonge lezers aanspreekt.
Beiden hebben al vele educatieve
kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen
uit de Heksenkeet' is hun eerste
gezamenlijke project. Met aanstekelijke
humor in tekst en beeld laten ze kinderen
de magie van het lezen ontdekken.

Ideën. Vierde bundel Multatuli 1877
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
Ieder zijn geheim Sarina Bowen
2020-09-15 Zou je de liefde van je leven
kunnen opgeven om het kind dat van je
afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net
als de andere Harkness ijshockeyspelers. Ik
maakte me alleen zorgen over de volgende
wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat
veranderde allemaal de dag dat ik
verantwoordelijk werd voor mijn kleine
zusje. Alleen door Lucy verborgen te
houden en me gedeisd te houden, zullen we
dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik
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