Traxxas Model 2238 Manual
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broadcast Traxxas Model 2238 Manual can be one of the options to accompany you when having further time.
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puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in

heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug

bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al

in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds meer

talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar

wil veroveren!

ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor

De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat

het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer

is daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige

ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf

serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een

loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de

tovertest voor de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een

liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren

spannend huis met krakende trappen en piepende deuren, waar

adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn

regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier
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bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar

ze een weekend in Bordeaux is, waar haar familie woont, ontmoet ze

ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht

Madhi. Zijn betoverende en krachtige donkere huid zal haar verder

bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en tovenaars staat op

brengen dan een draai op een dansvloer. Hij zal haar meesleuren in een

de stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens flink aan de tand te

intense wervelwind van heerlijke sensaties, om eindelijk haar eeuwige

voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met

droom te laten uitkomen ... En wat als blijkt dat Ruben gewoon een beetje

hun toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest. En

extra motivatie miste? Een dans met zijn drieën ... Alicia Luz is een

er staat heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken, mogen de

Franse romanschrijver en hypnotherapeut. Toen ze begin dertig was, op

heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna,

zoek naar nieuwe en ongekende sensaties, begon ze een carrière in

Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar

erotica. Ze vindt het leuk om woorden zo te ordenen dat ze de lezer doen

eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke Nelissen Femke

dromen en fantaseren. Ze vindt het ook leuk om vormen en kleuren

Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge lezers

samen te gebruiken om zo de lezer meer te boeien. Je kunt haar vinden

aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve kinderboeken op hun naam

op Instagram @alicia.luz.auteure

staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project.

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning

Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie van

Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het

het lezen ontdekken.

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

Een dans met zijn drieën - erotisch verhaal Alicia Luz 2020-10-21 ‘Sinds

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De

die dag, nu bijna elf jaar geleden, zijn we onafscheidelijk en liefdevol. We

Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België

delen alles - nou ja, bijna alles. Alles behalve seks.’ Caroline is een

worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren

danseres en droomt van de dag dat haar vaste danspartner, haar

ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

soulmate Ruben, haar eindelijk zal nemen. In afwachting van zijn

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.

beslissing fantaseert ze over dat magische moment, die eerste keer. Als

Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet
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op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit

niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze

rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

allemaal begon...

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses

Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd voor haar

bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

debuutroman ‘Mijn beeld van jou’ geroemd als ‘de Nederlandse Jojo

omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze

Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die verwachtingen

hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer

opnieuw waar. Emma is 33 en voelt dat haar leven stilstaat. Sinds het

hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit

overlijden van haar grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat ze

probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode

het verleden niet los kan laten. Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar

te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

beste vriendin, en van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout

of haar voor altijd verliezen.

onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te gaan wonen en Emma

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de

meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te zeggen. Misschien is een

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

andere omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in Engeland een

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man

nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar heel moeilijk mee – het voelt alsof

een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft

ze Boris verraadt. Maar net als Emma tot het besef komt dat ze haar

ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot

verleden niet haar toekomst kan laten bepalen, gebeurt er iets waardoor
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ze misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden

wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die

ontroerd, er werden tranen weggepinkt. Wat zijn we trots dat een

in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre Bullet moeten

Nederlandse auteur op deze manier weet te debuteren!’ Juryrapport

brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen?

Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s licht te

Eén ding staat vast: Carwash is een buitengewoon meeslepend boek dat

verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap geschreven.’ NBD Biblion

onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’

zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en breed

van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die

grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar

onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles

je favoriete jeugdserie op tv keek.

te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de

dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en

Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw.

probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk

De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen

en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny

reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op

Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand

omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks

verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de

getuige’.

planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar

Recht in Nederlandsch-Indië 1887

volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en

Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol

Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen.

rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen

Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken

niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op

van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet

met ons met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van Christophe

van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de

Vekeman is niets minder dan de eerste musical in de geschiedenis van de

Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar
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heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De vrouwen

zo dicht naar ons toe gegleden dat het moeilijk is om haar hielen nog op

van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van

de auto te houden. Ik til een van haar benen op en leg haar laars op mijn

het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De

schouder. Mounir begrijpt het onmiddellijk en pakt het andere been beet.

schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

Daar ligt ze voor ons, trillend en sidderend met haar benen wijd open, en

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16

ze raakt zichzelf aan en mijn partner. Alleen van deze aanblik al zou ik

Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de

kunnen komen.’ In dit heftige erotische korte verhaal ontmoeten Patrick en

kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

Mounir, twee politiecadetten, de graffitikunstenares Veronique. De

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding

opwinding is er direct en gaat alles te boven. De nog wat onschuldige

te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten,

Patrick volgt zijn verlangen blindelings en ze ervaren allemaal dingen waar

fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,

ze alleen nog maar van hebben gedroomd. Het experiment eindigt in

gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten

extase. Vanessa Salt is een pseudoniem. Vanessa vindt inspiratie voor

Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de

haar verhalen tijdens haar vele reizen, waar warme erotische locaties haar

unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met

erotische fantasieën koesteren. Vol humor schrijft ze over de passie die

de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

kan opduiken in situaties waar je dat niet verwacht.

vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame,

Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met

flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in

meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees

minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de

Spuiten Deel 1 - erotisch verhaal Vanessa Salt 2020-03-02 ‘Veronique is

plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek

traxxas-model-2238-manual

5/16

Downloaded from talerka.tv on October 2, 2022 by guest

tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp!

van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest

Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers

briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley

welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna

Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om

vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was

de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als

weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste

ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de

plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al

moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint

35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening

haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat

over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een

haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de

door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.

afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de

Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen

verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en

op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet

verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling

echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat

sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat

weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker.

beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een

Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?

panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie

moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een

Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen

uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel

beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand,

in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –

met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige

waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie

beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit

is binnenkort beschikbaar.

van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een
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prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat

geheim heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen

meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane

erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar

Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een

terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze

vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig

het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze

met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De

haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze

romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de

verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een

auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk

geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en

belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor

pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het

nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de

romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort

romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste

verkrijgbaar.

boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van

Topcollectie 70 Miranda Lee 2021-04-27 (1) VERLEIDING & OVERGAVE

haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders

– Miranda Lee Voor deze minnaars is het pad van de liefde niet zonder

verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar

hindernissen… Van Australië naar Londen is een hele stap voor Marina, die

leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en

door de schatrijke James, graaf van Winterbourne, naar Engeland wordt

er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor

ontboden om zijn zieke achternichtje te helpen. Zodra Marina hem

om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles

ontmoet, vliegen de vonken over en weer, maar beiden zijn aan een ander

gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft

beloofd… Sexy tycoon Warwick Kincaid staat bekend als een playboy;

hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende

zodra het serieus wordt, verbreekt hij het contact. Amber geniet van de

reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds

heerlijke nachten met hem, maar vreest dat haar hetzelfde lot wacht. Wat

vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist

ze niet weet, is dat een geheim hem ervan weerhoudt zich aan haar te

wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een

binden… Na te zijn bedrogen heeft Scarlet mannen afgezworen. Wel vertelt

traxxas-model-2238-manual

7/16

Downloaded from talerka.tv on October 2, 2022 by guest

ze haar jeugdvriend, de razendknappe John Mitchell, over haar grootste

glamour, machtige minnaars, hartstochtelijke verleiding… De toekomst van

wens: een baby. John, die al jaren heimelijk verliefd op haar is, wil haar

prinses Isabella van Niroli is onzeker. Koningin wordt ze niet, maar wat

dolgraag helpen. Maar niet via een kliniek, natuurlijk. Wat hem betreft, is

dan wel? Zakenvrouw? Dan moet ze een deal sluiten met de knappe

er maar één optie... (2) BEGEERD DOOR DE ITALIAANSE TYCOON -

magnaat Dominic Vincini. Maar hij heeft niet voor niets de reputatie een

Elizabeth Power / Abby Green / Andie Brock Temperamentvolle verleiders

keiharde onderhandelaar te zijn, en al snel is de inzet alles… of niets!

die weten wat ze willen! In BETOVERD DOOR SCHOONHEID heeft maar

Carrie is al jaren verliefd op haar baas, Nico Fierezza. Wanneer na een

één man Magenta ooit kunnen bekoren: Andreas Visconti - de man die

zinderende nacht met hem blijkt dat ze zwanger is, reist ze hem achterna

haar nu verafschuwt. Als ze noodgedwongen voor hem gaat werken, blijkt

naar Niroli. Dat ze hem daar in koninklijke kringen zou aantreffen, had ze

desondanks dat hij haar nog steeds begeert. Maar nogmaals verliefd op

niet verwacht – en ook niet dat haar vurige minnaar haar zo koel zou

hem worden kán niet, want hij mag haar geheim niet ontdekken! In

ontvangen… Eigenlijk vonden Max en Rosa elkaar altijd al meer dan leuk,

GEVANGENE VAN DE TYCOON breekt Gracie in in het kantoor van

alleen hebben ze daar nooit iets mee gedaan. De beruchte Regels van het

Rocco De Marco om haar broer te helpen. Ze wordt betrapt door de

Vorstendom Niroli verbieden hun immers een relatie aan te gaan. Als Max

tycoon, die haar meevoert naar zijn luxeappartement en haar daar

Rosa’s deskundige hulp nodig heeft, biedt ze hem die direct, maar of dat

vasthoudt. Ondanks haar verzet voelt ze de zinderende spanning tussen

verstandig is…

hen. Maar ze weet: als ze voor Rocco valt, is alles verloren… In

Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn liefde voor Mason was

ROEKELOOS HART deinst Rafael Revaldi, Conte di Monterrato, nergens

oneindig. We waren twee delen van een geheel dat verbonden hoorde te

voor terug. Ook niet voor een vrije val tijdens het skydiven. Als het bijna

zijn. En een verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke dag was beter dan

misgaat, heeft hij plots een helder inzicht: er moet een erfgenaam voor zijn

die ervoor en ik dacht niet dat we nog gelukkiger konden worden. Verblind

graafschap komen, en de enige die hem daarmee kan helpen is de

door mijn liefde voor Mason, negeerde ik de scheuren die ons geluk

verleidelijke Lottie, zijn ex-echtgenote... (3) ONWEERSTAANBARE

begon te overschaduwen. Al had het de impact van de diepere reden niet

ROYALS - Natasha Oakley / Susan Stephens / Robyn Donald Glitter en

kunnen verzachten. De kloof die daardoor tussen mij en Mason ontstond
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was nog nooit zo groot geweest. We werden beiden gedwongen alles te

Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische

geven om te redden wat reddeloos leek te zijn. Toch vonden we licht in de

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

duisternis en bleek onze diepgewortelde liefde groot genoeg te zijn om het

Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België

dieptepunt te overstijgen. We waren er sterker uitgekomen en niets leek

bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme.

ons nog te kunnen deren. Niet wetende hoe fout ik het had gehad met die

Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de

gedachte, kwam op het meest onverwachte moment onze grootse

vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van

beproeving. Een beproeving dat ons einde kon betekenen.

Hooff moet Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-

in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn

pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen

levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.

moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis

genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht

heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk

samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen

realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft

moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten

dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets

naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen

kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als

met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander

na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren?

meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing

Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd.
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Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij

oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer

dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te

duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één

veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een

manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar

nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal

relatie betekenen?

is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk

underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de

feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige

O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens

een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is

zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn

basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken

broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna,

hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het

zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten

nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen

merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-

Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De

instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze

scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs

heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks

en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal

samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets

hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die

gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren

al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel

dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze

heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op

geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...

zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het

Dr. Katzenberger's badreis Jean Paul 1841
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De eerste stichtingen van het gedragskapitalisme Andreas Herteux

met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

2019-10-29 Een wereld van verandering stelt een nieuwe variëteit van het

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg

kapitalisme in staat om meer en meer macht en invloed te verwerven.

heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te

Door de technologische ontwikkeling heeft het kapitalisme steeds meer

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

invloed op het sociale, politieke, economische en individuele leven zonder

Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee

dat de mechanismen ervan tot nu toe duidelijk zijn vastgesteld. Deze kloof

dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met

sluit het model van gedragskapitalisme, dat het model van

haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat

gedragskapitalisme, dat de benaderende een structuur geeft die een

dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in

algemene discussie mogelijk moet maken. Deze monografie bestaat uit

Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond.

eerdere journalistieke en wetenschappelijke publicaties en vult deze aan

Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint

met delen van de discussie.

vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best

Geestelyke en troostelyke brieven van den geluk-zaligen Joannes Avila

zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les

Joannes Avila 1712

ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe

De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin

Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de

eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de

thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een

Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te

winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun

zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte

huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met

met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te

verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt

steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze
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duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet

makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan

beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het

weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton

eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is

alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om

een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens een

River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van

bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende

Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance

kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en

verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch

haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...

personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers

Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het

Weekly

ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van

Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 2017-02-23

voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.

Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de klauwen van de

Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil

hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald. Het

ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs,

Hart van Arcania, de machtigste magische steen in het land is nu in

Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks

handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is gevangen

hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er

genomen.

ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet

Polyamorie in Parijs - erotisch verhaal Lisa Vild 2018-12-19 "Hij kust haar,

beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet

eerst teder, dan trekt hij aan haar haren zodat haar kin omhoog

het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij

gedwongen wordt. Ze kijkt naar hem en hij naar haar. Dan kust hij haar

River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt

opnieuw, hongeriger deze keer. Met zijn vrije hand laat hij zijn vingers

makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de

onder haar rok vanaf haar rechterknieschijf omhoog glijden. Ze siddert in

cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is

zijn armen, maar hij houdt haar stevig vast, ze kan nergens heen." Het

mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet

seksleven van James en Andrea is saai en voorspelbaar. Ze dromen
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allebei van spanning en genot, maar ze hebben hun fantasieën nooit

gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze

hardop geuit. Wanneer ze op vakantie in Parijs besluiten om een open

bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit

relatie te hebben, beleven ze voor de eerste keer hun seksuele fantasieën

proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op

met volslagen vreemdelingen. Al snel blijkt dat dat wat ze van elkaar

gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van

dachten niet helemaal klopt. Hoe goed ken je iemand na elf jaar? Lisa Vild

bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar

is een pseudoniem voor een Zweedse schrijfster van erotische novelles. In

ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het

haar novelles verkent ze gevoelige, maar prikkelende onderwerpen. Lisa

wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te

vindt dat seks voor iedereen zou moeten zijn en wil met haar novelles het

blijven vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van

imago van seks normaliseren en nuanceren. Of zij haar verhalen zelf

Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht

ervaren heeft laten wij echter in het midden.

om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende

Poggiana Poggio Bracciolini 1720

wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige

Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd

van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-

verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar

kranten, Boek van de Dag

Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de

Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien

wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze serie

jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein

zijn laaiend enthousiast over de setting, de personages en de prachtige

Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het

verhalen. Een must-read voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie

lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het

- 3 verhalen uit de serie met gratis extra verhaal! (1) EEN NIEUWE

Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede

HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar

Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar

maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun

Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy

zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te
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beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode,

hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel

inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt

weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden.

hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet

In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen

meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in

duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden

haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren

moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals

heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is

verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich

opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn

te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers.

overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te

Dat uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een

komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa

risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de

een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als

man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft

het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE

last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de

STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen

ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven

vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij

opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet bij

moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat droommannen nu

te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan

eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar

overtuigd dat er een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn

voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze

leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat hij

eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in

nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als

Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft

Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien.

twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de

Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS

derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden

EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU Onder de

heeft hij een paar blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat

kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's.
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De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de

voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een

dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de

talentvolviolist; de hoop op een mooie toekomst vervliegt echter wanneer

aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu

haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een

ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te

ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over hoe het leven

kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los

je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie over honderd jaar iets wil leren over

verkrijgbaar.

het leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand van Kriens

Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-03-03 Liefde als het erop

roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is hét boek dat ik zou willen

aankomt van Daniela Krien is een sprankelende roman over liefde in al

overhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over

haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde als

hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.’ – Denis Scheck,

het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen

WDR ‘Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische pretenties maar

die opgroeiden in de DDR en als jongvolwassenen de val van de Muur

mét uiterst precieze observaties van het alledaagse.’ – Deutschlandfunk

meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen geworden

Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op

tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur meegemaakt.

die vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden

Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is evengoed

als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand

dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en

gaan. Zes weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo

liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde

pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik in haar

eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op een zomeravond haar

ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger

toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en hun

windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze

verdriet is eindeloos. Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een bijna

bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te

meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld

zeggen… en te zien wat er gebeurt.

zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen

Historie der verbasteringen van het christendom Joseph Priestley 1784
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Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het

has been selected by scholars as being culturally important, and is part of

waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd

the knowledge base of civilization as we know it. This work was

geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot

reproduced from the original artifact, and remains as true to the original

de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

work as possible. Therefore, you will see the original copyright references,

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met

library stamps (as most of these works have been housed in our most

haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

important libraries around the world), and other notations in the work. This

langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

work is in the public domain in the United States of America, and possibly

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen

this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body

werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water

of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain

breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij

believe, and we concur, that this work is important enough to be

tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

preserved, reproduced, and made generally available to the public. We

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren

appreciate your support of the preservation process, and thank you for

kent en met tientallen reisgenoten sprak.

being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Algemeen Kerkelijke der Christenes Anonymouse 2019-03-13 This work
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