Triumph Tiger 955i Workshop Manual
As recognized, adventure as with ease as experience about lesson, amusement, as without difficulty as concord can
be gotten by just checking out a ebook Triumph Tiger 955i Workshop Manual along with it is not directly done, you
could tolerate even more concerning this life, on the order of the world.
We give you this proper as well as simple quirk to get those all. We come up with the money for Triumph Tiger 955i
Workshop Manual and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of
them is this Triumph Tiger 955i Workshop Manual that can be your partner.

Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar
een dag uit het leven van Herman Brusselmans heeft hij
heel wat te doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen.
Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen
vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar
brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een
motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar
meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch
te gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie bij
te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje
bezoeken op haar flatje. Op straat praten met een
boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen
bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond
afhalen. Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde
echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan.
Toch eerst nog de deur openen nadat de bel heeft
gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als
hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal
uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang
voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman
Brusselmans een toproman geschreven. Herman Brusselmans
(1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
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boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is
een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut
lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de
nergens toe dienende, langzaam voortslingerende
cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf
gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans
zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest.
(...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen
fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De
perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...)
Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u
dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De
perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der
letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages.
Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages
worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van
een vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap
verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren, angsten
overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te
mooi om waar te zijn, maar dromen zijn géén bedrog. Dit
weet Marco Borsato misschien nog niet, maar
wetenschappers weten inmiddels beter. Baanbrekend
slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren
slapen. In lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en
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droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht
niet van angstdromen, maar omarm deze en vind
inspiratie. Buig faaldromen om naar succesbelevingen.
Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de
hand van recente wetenschappelijke inzichten,
persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen
biedt Droom meester gereedschap om onszelf sterker te
dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan
de Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en
workshops over de wetenschap en kracht van het lucide
dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide
dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen
beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van
zijn eigen persoonlijke groei.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een
koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen
dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn
tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in
het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong
meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende
serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een
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heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor
zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft
trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het
ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt
met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste
vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor
haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze
het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby
haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met
Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het
problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis
zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden
hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles
anders...
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het
mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het
laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige
liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar
ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan
ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van
kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson
en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden.
Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun
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fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen
worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn
vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt
en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt,
laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn
hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity
vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op
een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit
voor hun onderlinge relatie betekenen?
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas
Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin
luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever
wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in
het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant
voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat
Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar
bloed aan zijn handen, maar geen enkele herinnering aan
wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken
met het verleden dat hij achter zich gelaten dacht te
hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en
zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast
overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles
om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger
had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott.
Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd
uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet
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van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken
neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan
haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig
op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de
les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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.
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 negentiendeeeuws 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
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huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is
Michael meneer 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 binge-materiaal
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
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen."
Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op
losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een
wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe
bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn
er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze
relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
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.
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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
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van
de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam
achter zich gelaten en is met haar man een bed and
breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon
geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig
uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van
een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het
verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt
een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had
genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan.
Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een
mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar
verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt
vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar
krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en
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wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het
kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een
plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak
ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht
krijgt van een onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de
hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende
telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar
hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft,
is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle
chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor
zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan
houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor
haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met
autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 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, 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 Jacomientrilogie van Julia Burgers-Drost.
Triumph Triples & Fours (carburettor engines) '91 to '04
2016-03-15 The aim of this manual is to help readers get
the best from their vehicle. It provides information on
routine maintenance and servicing and the tasks are
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described and photographed in a step-by-step sequence so
that even a novice can do the work.
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
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!
Triumph Triples & Fours (carburettor engines) '91 to '04
Ken Freund 2007-08-01 This repair manual covers Triumph
(with carburetor engines), Trident 750 1991-1998;
Trident 900 1991-1998; Sprint 900 1993-1998; Trophy 900
1991-2001; Trophy 1200 1991-2003; Speed Triple 750 1996;
Speed Triple 900 1994-1996; Daytona 750 1991-1993;
Daytona 900 1992-1996; Daytona Super III 1994-1996;
Daytona 1000 1991-1993; Daytona 1200 1993-1998;
Thunderbird 900 1995-2003; Thunderbird 900 Sport
1998-2004; Adventurer 900 1996-2001; Legend TT 900
1998-2001; and Tiger 900 1993-1998. Note: the fuel
injected 1997-on Triumph T509/955i Speed Triple, 1998-on
955i Sprint ST, 1997-on T595/955i Daytona and 1999 Tiger
models are not covered in this manual.
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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 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.
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?
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de
katholieke opvanghuizen van de Zusters van de Goede
Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in
wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp
en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972
gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde
zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste
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deel van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch
verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven door
Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de
historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke
zaken zo lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers
vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze
zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge
meisjes werden voor het minste geringste in een donkere
cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De
meeste Nederlanders weten nog niets over het bestaan van
de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers
zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte
jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de
nonnen gebeurde.
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig
sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve
Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer
getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar
haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op
zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de
echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene
ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in
handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op
het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert
zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met
Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’
VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in
een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die
garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb
neemt je mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander
te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke
feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose
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Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywoodlieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over
het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks
hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze
hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton
Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het
een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les
houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil
leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.
De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is
mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn
werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang
hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer
omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton alles
uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te
krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar
thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als
gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance
verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht
hilarisch personage: een smoorverliefde marmot. Dit is
een traktatie.’ Publishers Weekly
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
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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
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe
bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij
welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk.
Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet
daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al
35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het
was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het
nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij
wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of
juist zijn zwakte?
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, JUNE 2009 Causey
Enterprises, LLC
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
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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...
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de
liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen
van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor
van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk
op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven
te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een
snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar
moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta
Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd
te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar
voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen,
wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het
leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de
chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen
en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda
Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen
van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken
en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is
1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode Garde haar
vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele Revolutie.
Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook
de toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later
wordt de nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers
te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een
mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die wordt
beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar
drie zonnen. Maar is die wereld alleen maar virtueel of
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bestaat zij misschien echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles:
tot de dood van de wetenschappers, tot een samenzwering
die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de
mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem
is het eerste, adembenemende deel van een trilogie over
ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de aarde,
waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren
werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en
succesvolste sciencefictionschrijver van China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese
schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste
internationale prijs voor een sciencefictionroman. De
trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff
en D.B. Weiss, de makers van de hitserie Game of
Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse
problemen met het Congres ineens nogal beperkt leken.'
BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke
combinatie van wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en geschiedenis, complottheorie en
kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse
en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een
droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en
natuurkundigen zich bezighouden met wereldwijde
samenzweringen, moorden en buitenaardse invasies in de
echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Triumph Triples & Fours (carburettor engines) '91 to '04
Editors of Haynes Manuals 2016-03-15 Complete coverage
for your Triumph 750/900 Triples and 1200 Fours covering
750, 900 and 1200cc for 1991 thru 2004 (Fuel injected
T509/955i Speed Triple, Sprint ST/RS, T595/955i Daytona
and 1999-on Tiger models are not covered): --Routine
Maintenance and servicing --Tune-up procedures --Engine,
clutch and transmission repair --Cooling system --Fuel
and exhaust --Ignition and electrical systems --Brakes,
wheels and tires --Steering, suspension and final drive
--Frame and bodywork --Wiring diagrams --Reference
Section With a Haynes manual, you can do it
yourselfâ?¬¿from simple maintenance to basic repairs.
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Haynes writes every book based on a complete teardown of
the vehicle. We learn the best ways to do a job and that
makes it quicker, easier and cheaper for you. Our books
have clear instructions and hundreds of photographs that
show each step. Whether you're a beginner or a pro, you
can save big with Haynes! Step-by-step procedures -Easy-to-follow photos --Complete troubleshooting section
--Valuable short cuts --Color spark plug diagnosis
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere
zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in
midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar
zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader
opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij
kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn
begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn
eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan
en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek
naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en
vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij
praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op
elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in
interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je
zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na
zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar
wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig
is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je
door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het
graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot
een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende
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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 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.
American Book Publishing Record 2001
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
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opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van
Boston zijn meest briljante en meest controversiële
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)
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat
ooit voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een
decennium geleden peilde Geschiedenis van de wereld van
morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de
grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine
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omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden
aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik
Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag
van de samenleving waarin de stroomversnelling van de
afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren,
met het oog op morgen.
Een 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!
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In
Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog
dagelijks met de angst voor haar dominante ex. Tijdens
hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit
zijn schaduw durfde te treden door hun relatie te
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verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed
huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak
zint als ze erachter komt dat haar man er een minnares
op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De
vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
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.
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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.
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