2015 Cayenne Pcm Manual
Thank you definitely much for downloading 2015 Cayenne Pcm
Manual.Maybe you have knowledge that, people have see
numerous period for their favorite books afterward this 2015
Cayenne Pcm Manual, but end occurring in harmful downloads.
Rather than enjoying a good book in imitation of a cup of coffee in
the afternoon, then again they juggled subsequent to some
harmful virus inside their computer. 2015 Cayenne Pcm
Manual is manageable in our digital library an online access to it
is set as public thus you can download it instantly. Our digital
library saves in multipart countries, allowing you to acquire the
most less latency epoch to download any of our books
subsequently this one. Merely said, the 2015 Cayenne Pcm
Manual is universally compatible similar to any devices to read.

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
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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
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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.
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 mijn
interesse. Maar zij wil niet
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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.
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
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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 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
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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
Het complot van Laken
Johan Op de Beeck 2019-09-11
Hitler heeft België bezet.
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.
De Noordzeemoorden 2
IJskoud Isa Maron 2014-12-06
Op een koude novemberdag
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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
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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
Het Beiroet Protocol Joel C.
Rosenberg 2021-06-01 Een
ijzersterk complotverhaal
boordevol actuele politieke
thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’
van Joel C. Rosenberg is het
bloedstollende vierde deel in
de Marcus Ryker-serie. De
minister van Buitenlandse
Zaken is onderweg voor de
ondertekening van een
vredesverdrag tussen Israël en
de Saoedi’s. Maar als speciaal
agent Ryker en zijn team
tijdens de voorbereidingsreis
worden gekidnapt, begint er
een ware nachtmerrie.
Amerikaanse en Israëlische
troepen verzamelen zich om de
gijzelaars te vinden en terug te
halen, maar Ryker weet dat het
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een race tegen de klok is...
Moet hij wachten tot hij gered
wordt of proberen te
ontsnappen – en hoe?
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
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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
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
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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 Harbor, die
begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in
New York, in ruil voor haar
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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
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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.
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
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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
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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 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.
Dochter van de mangroven
Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2
in de Cascarilla Gardens-serie,
die zich afspeelt in de Caraïben
in de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een onbezonnen
beslissing, en de gevolgen
reiken verder dan ze ooit had
gedacht... Jamaica, 1753.
Deirdre groeit op omringd door
de liefde van haar moeder Nora
en haar stiefvader. Ondanks
het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over
aandacht van de planterszonen
van het eiland niet te klagen.
Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de jonge
arts Victor Dufresne ontmoet.
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Deirdre en Victor trouwen en
verhuizen naar Haïti, en het
leven lijkt hen toe te lachen.
Maar dan laat de jonge,
onbezonnen Deirdre zich
verleiden tot het maken van
een grote fout, en opeens is ze
nergens meer zeker van – zelfs
niet van haar leven... ‘Dochter
van de mangroven’ is het
tweede boek in de Cascarilla
Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark.
Lees ook haar heerlijke NieuwZeelandse romans, onder
andere de series De vrouwen
van Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de
wolken’, ‘De roep van het
land’) en De sterren van
Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De schaduw van
de kauri-boom’, ‘De dag van de
zonnewende’).
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,
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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, 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.
Het verlies van België Johan
Op de Beeck 2015-10-01 1830:
koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie
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in het zuiden van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten.
De revolutionairen, onder
leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter,
winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning
van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat.
De revolutionairen voeren ook
onderling een ongenadige
strijd, waarbij de republikeinen
ten slotte geliquideerd worden
door de monarchisten. Het
nieuwe koninkrijk ontstaat.
Maar in Den Haag geeft koning
Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een
masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus
en meeslepend het ontstaan
van België. Dit rijkelijk
geïllustreerde boek is een must
have voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en
politiek.
Heksenkoningin (Verdeelde
Rijken Boek 2) Kim
Richardson 2017-02-23 Elena
heeft de Grote Wedloop
overleefd en is uit de klauwen
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van de hogepriesters gebleven,
maar heeft er een hoge prijs
voor betaald. Het Hart van
Arcania, de machtigste
magische steen in het land is
nu in handen van de slechte
priesters. Maar wat nog erger
is; Jon is gevangen genomen.
Droomuitzicht Sarah
Morgenthaler 2021-06-01
Heerlijke feelgood en het
ultieme ontsnappen... welkom
in Moose Springs, Alaska! De
carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane
is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe
start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een
documentaire opnemen over
het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn, maar
de bewoners moeten niks
hebben van River. Toch wil
deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor
nodig is. Of welke berg ze hier
(letterlijk) ook voor moet
beklimmen. Easton Lockett
mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en
ander van survival. Als hij
iedereen bij de les houdt, kan
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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
Een wilde papaver Henny
Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een
wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te
vondeling gelegde Rozelinde
die onbegrepen opgroeit. Ze
lijkt alleen met haar
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jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment
dat een onbekende jongeman
in het dorp komt wonen. GertJan is eveneens getekend door
het leven zelf en probeert in
het dorp de rust terug te
vinden. Rozelindes geluk lijkt
eerlijk en echt, maar
tegelijkertijd weet zij dat het
niet blijvend kan zijn... Henny
Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar
hand verschenen onder meer
‘Een roep in de nacht’ en ‘Een
oude eik was getuige’.
Zomer in New York Chantal
van Gastel 2013-06-24 Lucy is
de laatste single op aarde! De
zomer staat voor de deur en al
haar vrienden hebben plannen
waarin zij niet voorkomt. Geen
wonder dat ze in een dip
belandt nadat ze de bruiloft
van haar vriendin tot in de
puntjes heeft georganiseerd.
Gelukkig is er champagne... én
Facebook, waardoor ze midden
in de nacht haar hart kan
luchten bij haar oude vriend
Kasper, die een flitsend leven
leidt in New York. En het
mooiste is dat hij haar
uitnodigt om haar vakantie bij
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hem en zijn vriendin door te
brengen. Er staat Lucy een
zomer te wachten die ze niet
snel zal vergeten. Ze wordt
halsoverkop verliefd óp en ín
the city that never sleeps. Maar
of die liefde nu wederzijds is?
Baas Boek vijf Victoria Quinn
2018-09-20 Tatum Titan is nu
van mij. Ik heb haar eindelijk
terug. Maar we moeten samen
de scepter zwaaien over een
stad. Moeten een hele wereld
veroveren. En er is geen
andere vrouw die ik aan mijn
zijde zou willen hebben.
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
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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.
Leugen Penelope Sky
2021-06-03 Waarom heb ik
haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan
ik die vraag ook beantwoorden
als ik dat zelf niet eens weet?
Ik ben de Skull King. Ik laat
NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen
in een bar. Ze is nog net zo
pittig als ik me kan herinneren.
Ze heeft nog steeds die vurige
blik in haar ogen en draagt een
strak jurkje, waardoor ze
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iedereen om haar vinger windt.
Nu ze niet onder het vuil in een
kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op
vooruit gegaan. Ik besluit haar
gedag te zeggen… en te zien
wat er gebeurt.
Carwash Christophe Vekeman
2021-05-26 Rot toch op met je
romans vol rare
schijnproblemen trauma’s en
neuroses en mensen die
alsmaar wenen niets is er
minder interessant dan je –
burps – binnenwereld hou toch
op met ons met al die onzin te
vervelen Het zeventiende boek
van Christophe Vekeman is
niets minder dan de eerste
musical in de geschiedenis van
de wereldliteratuur. Carwash
vertelt het verhaal van twee
jonge geliefden die in een
kleine truck een grote lading
jeans naar ’t verre Bullet
moeten brengen. Of is het toch
iets anders dat zij vervoeren?
Wie zal het zeggen? Eén ding
staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend
boek dat onweerstaanbaar
inviteert tot meeleven, lachen
en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je
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zult verslinden,
handenwrijvend en breed
grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als
waarmee je vroeger naar je
favoriete jeugdserie op tv keek.
De duisternis tussen ons Molly
Börjlind 2021-05-04 Een
verslavende Scandithriller van
Rolf en Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de thrillers
over Rönning & Stilton.
Topkwaliteit uit Zweden.
Tijdens een winderige week in
oktober verrast de 25-jarige
Emmie haar ouders in hun huis
in de archipel van Stockholm.
Ze wil weten wat er echt
gebeurde met haar broertje
Robin, die verdween toen ze
nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam
werd nooit gevonden. Ze mist
hem nog steeds verschrikkelijk.
Om verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid
nodig, maar haar ouders willen
haar vragen niet
beantwoorden. Haar moeder
reageert kil, haar ouders
maken ruzie en het eens zo
prachtige huis is in verval
geraakt. De dichtstbijzijnde
buurman is een bejaarde
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kunstenaar, die in een oude
vuurtoren woont. Tijdens een
bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee
spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een
portret is van Robin en
haarzelf, uit de zomer dat haar
broertje verdween...
Wanneer het water breekt
Chris de Stoop 2018-09-11 Dit
is het waargebeurde verhaal
van een visser en zijn dochter,
die al een tijd geleden hun
vaderland ontvluchtten. Hung
stak in een kleine vissersboot
de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw
leven te beginnen. Gwen
bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar
eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen
reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een
kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een
beslissend moment. Niet
iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich
verloren. Anderen werden
dokter, ingenieur, bankier of
ondernemer. Wanneer het
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water breekt is het verhaal van
de diepe breuk die migratie is voor de betrokkenen en voor de
bevolking. Hoe komen migrant
en maatschappij tot een nieuwe
vorm van samenleven? Een
verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld
door Chris de Stoop, die de
familie al jaren kent en met
tientallen reisgenoten sprak.
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
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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
Ambtseed (Een Luke Stone
Thriller — Boek #2) Jack
Mars 2016-09-20 “Een van de
beste thrillers die ik gelezen
heb dit jaar. Het plot is
intelligent en zal je vanaf het
begin in de ban houden. Het is
de auteur ongelooflijk goed
gelukt om een reeks volledige
en aangename personages te
creëren. Ik kan bijna niet
wachten op het vervolg.” Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op
alles) AMBTSEED is boek #2 in
de succesvolle Luke Stone
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reeks. ALLES OP ALLES is
boek #1 en is gratis te
downloaden! Een biologisch
middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium.
Het is virulent en heeft de
kracht om miljoenen te doden.
Er ontstaat een wanhopige
nationale jacht om de
terroristen te vangen voordat
het te laat is. Luke Stone,
hoofd van een elite-eenheid
binnen de FBI, met zijn eigen
familie nog steeds in gevaar,
heeft gezworen om te stoppen.
Maar wanneer de nieuwe
president, nog nauwelijks
beëdigd, hem belt dan kan hij
haar niet de rug toe draaien.
Schokkende verwoesting volgt,
en het kronkelt zich een weg
tot helemaal aan de president
toe. Haar eigen familie komt in
gevaar. Haar kracht wordt
getest, en terwijl ze in haar
nieuwe rol stapt, verrast ze
zelfs haar naaste adviseurs. De
presidentiële oppositie staf wil
Luke uit het beeld hebben. Met
zijn team in gevaar en aan zijn
lot overgelaten, wordt het
persoonlijk voor Luke. Maar
Luke Stone geeft niet op
voordat hij of de terroristen,
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dood zijn. Luke realiseert zich
al snel dat het eigenlijke
doelwit van de terroristen
waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs
hij zich kon voorstellen. Maar
met slechts een paar dagen te
gaan voor de dag des oordeels,
is het onwaarschijnlijk dat zelfs
hij kan stoppen wat al in
beweging is gezet. Een
politieke thriller vol non-stop
actie dat zich afspeelt op het
drastische internationale
toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende
spanning. AMBTSEED is boek
#2 in de Luke Stone reeks, een
explosieve nieuwe reeks die je
zeker in één adem wilt
uitlezen. Boek #3 in de Luke
Stone reeks is nu ook
verkrijgbaar!
Bij elke wending Brenna
Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt
een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen
bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen.
Hij heeft alles in de hand, en
met de liefde die hij voelt voor
geek girl Mia Strong is het
laatste puzzelstukje van zijn
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leven op zijn plaats gevallen. Je
prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat
puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang
is erom te vragen. En hoe meer
hij probeert de controle terug
te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij
niet oplossen door een paar
regels programmeringscode te
schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd
verliezen.
Eens Gepakt (Een Riley
Paige Mysterie--Boek #2)
Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden
vrouwen vermoord, hun
lichamen worden op
mysterieuze wijze in kettingen
gehangen aangetroffen. Gezien
de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI
erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich
kunnen wenden: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog van
slag is over haar laatste zaak,
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wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog
steeds van overtuigd er dat een
voormalig seriemoordenaar
rondloopt die haar stalkt. Maar
ze weet dat haar vermogen om
de geest van een
seriemoordenaar binnen te
dringen en haar obsessieve
karakter nodig zijn om deze
zaak op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren; zelfs
niet als dat haar tot het
uiterste zal drijven. Rileys
zoektocht brengt haar dieper in
de verwarde geest van een
moordenaar, en leidt haar naar
weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen
in een poging om zijn psychose
helemaal te doorgronden. Ze
beseft dat ze het tegen een
ware psychopaat opneemt en
ze weet dat hij snel weer zal
toeslaan. Maar haar baan staat
op de tocht en haar gezin is het
doelwit... Met haar kwetsbare
geest die op instorten staat,
zou het allemaal te veel voor
haar kunnen worden – en te
laat. Eens gepakt is een
duistere psychologische thriller
met een spanning die je
hartslag omhoog jaagt. Het is
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het tweede boek in een
aangrijpende nieuwe serie –
met een geliefd nieuw
personage – die ervoor zorgt
dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley
Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Onverwacht geluk Danielle
Steel 2021-05-04 Wegdromen
met een verhaal dat je raakt
met Onverwacht geluk, de
nieuwe roman van Danielle
Steel! Als de jonge Isabelle
McAvoy bij een kunstgalerie in
Parijs de rijke en oudere
Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een droom.
Maar als ze plotseling zwanger
raakt, weet ze dat trouwen
uitgesloten is en vlucht ze
terug naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt ze altijd
pech te hebben in de liefde...
Wanneer Isabelle jaren later,
na drie mislukte relaties maar
drie prachtige dochters, toch
ineens uit onverwachte hoek de
liefde vindt, lijkt eindelijk alles
voor de wind te gaan. Maar hoe
sterk is de band tussen Isabelle
en haar dochters als er een
geheim uit het verleden aan
het licht komt?
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Verlichte duisternis Hannah
Hill 2020-11-09 Mijn liefde
voor Mason was oneindig. We
waren twee delen van een
geheel dat verbonden hoorde
te zijn. En een verbintenis was
precies wat ik kreeg. Elke dag
was beter dan die ervoor en ik
dacht niet dat we nog
gelukkiger konden worden.
Verblind door mijn liefde voor
Mason, negeerde ik de
scheuren die ons geluk begon
te overschaduwen. Al had het
de impact van de diepere reden
niet kunnen verzachten. De
kloof die daardoor tussen mij
en Mason ontstond was nog
nooit zo groot geweest. We
werden beiden gedwongen
alles te geven om te redden
wat reddeloos leek te zijn. Toch
vonden we licht in de
duisternis en bleek onze
diepgewortelde liefde groot
genoeg te zijn om het
dieptepunt te overstijgen. We
waren er sterker uitgekomen
en niets leek ons nog te kunnen
deren. Niet wetende hoe fout ik
het had gehad met die
gedachte, kwam op het meest
onverwachte moment onze
grootse beproeving. Een
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beproeving dat ons einde kon
betekenen.
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.
Goddelijk in lingerie Penelope
Sky 2019-05-30 Ik ben Carter
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Barsetti. De zoon van Cane
Barsetti. Ik heb mijn fortuin
verdiend in de auto-industrie.
Ik heb er altijd de voorkeur aan
gegeven om met volle teugen
te genieten van het leven. Mijn
vader hoopte dat ik me zou
vestigen in Toscane en het
wijnbedrijf van mijn familie zou
overnemen. Misschien zal ik
dat ooit nog doen. Ik weet dat
er van me wordt verwacht dat
ik uit de buurt blijf van de
Underground. Ik heb het mijn
vader beloofd. Maar dan krijg
ik een aanbod dat ik niet kan
weigeren. Een man biedt me
honderd miljoen dollar om zijn
dochter te kopen van de
Underground. Maar nadat ik
haar heb gekocht en haar mee
naar huis heb genomen, zegt ze
dat het allemaal gespeeld is. Ze
werd expres gevangen
genomen om de wreedste man
die ze ooit had gekend te
ontvluchten. En nu moet ik
beslissen of ik haar terug ga
geven.
Weerzien in Wildstone Jill
Shalvis 2020-08-25 Vroeger
had Tilly twee dromen: een
beroemde kunstenaar worden
en dolgelukkig worden met
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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 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…
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 door een
burgeroorlog. Zijn grote passie
is basketbal en zijn
verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid
maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt
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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
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seizoen de absolute top
bereiken.
De Gave Van Strijd (Boek #17
In De Tovenaarsring) Morgan
Rice 2016-07-26 “DE
TOVENAARSRING heeft alle
ingrediënten voor direct
succes: intriges,
samenzweringen, mysteries,
dappere ridders en
opbloeiende relaties vol met
gebroken harten, bedrog en
verraad. Het houdt je uren
bezig en is voor alle leeftijden
geschikt. Aanbevolen voor de
permanente bibliotheek van
alle fantasie lezers.” —Books
and Movie Reviews, Roberto
Mattos (regarding A Quest of
Heroes) DE GAVE VAN STRIJD
(Boek #17) is de finale van de
bestseller serie DE
TOVENAARSRING, die met
EEN ZOEKTOCH VAN
HELDEN begint (boek #1)! In
DE GAVE VAN STRIJD heeft
Thor zijn grootste en laatste
uitdaging, terwijl hij verder het
Land van Bloed ingaat in zijn
poging om Guwayne te redden.
Hij komt vijanden tegen die
machtiger zijn dan hij ooit had
gedacht en Thor beseft zich al
snel dat hij een leger van
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duisternis voor zich heeft, één
waar zijn macht niet mee kan
evenaren. Wanneer hij hoort
over een heilig voorwerp dat
hem de macht kan geven die hij
nodig heeft – een voorwerp die
eeuwenlang geheim is
gebleven – moet hij een laatste
queeste aangaan om het te
krijgen voordat het te laat is.
Het lot van de Ring staat op
het spel. Gwendolyn houdt zich
aan haar belofte aan de Koning
van de Bergrug. Ze gaat de
toren binnen en ontmoet de
sekteleider om erachter te
komen welk geheim hij
verborgen houdt. De onthulling
brengt haar naar Argon en
uiteindelijk naar de meester
van Argon – waar ze het
grootste geheim te weten
komt. Eén die het lot van haar
mensen kan veranderen.
Wanneer de Bergrug door het
Keizerrijk wordt ontdekt,
begint de invasie. Als ze onder
vuur liggen door het grootste
leger die men kent, ligt de
verantwoordelijkheid bij
Gwendolyn om haar mensen te
verdedigen en op een laatste,
massale uittocht te leiden. De
Legioen broeders van Thor zien
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onvoorstelbare risico’s onder
ogen, terwijl Engel door haar
melaatsheid stervende is.
Darius vecht voor zijn leven
naast zijn vader in de
Keizerlijke hoofdstad, totdat
het een verrassende wending
krijgt. Hij heeft niets meer te
verliezen en moet uiteindelijk
zijn eigen macht aanboren.
Erec en Alistair bereiken
Volusia en vechten hun weg
stroomopwaarts. Ze gaan met
hun queeste voor Gwendolyn
en de bannelingen door, terwijl
ze onverwachte veldslagen
tegenkomen. En Godfrey beseft
zich dat hij de uiteindelijk een
beslissing moet nemen om de
man te worden die hij zijn wil.
Volusia is omsingeld door alle
krachten van de Ridders van de
Zeven. Ze moet zichzelf als
godin op de proef stellen en
erachter komen of ze alleen de
macht heeft om mannen te
vermorzelen en over het
Keizerrijk te heersen. Terwijl
Argon, aan het einde van zijn
leven, beseft dat de tijd
gekomen is om zichzelf op te
offeren. Terwijl goed en kwaad
in onbalans zijn, zal één laatste
epische veldslag – de grootste
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veldslag van allemaal – de
uitkomst voor de Ring voor
altijd beslissen. Met zijn
geraffineerde wereld-opbouw
en karakterbeschrijving, is DE
GAVE VAN STRIJD een episch
verhaal van vrienden en
geliefden, van rivalen en
minnaars, van ridders en
draken, van intriges en
politieke spelletjes, van
ouderdom, van gebroken
harten, van verraad, ambitie en
oplichterij. Het is een verhaal
van eer en heldendom, van
noodlot, van tovenarij. Het is
een fantasie die ons in een
wereld brengt die we nooit
zullen vergeten, en die voor
alle leeftijden aantrekkelijk is.
DE GAVE VAN STRIJD is de
langste van alle boeken in de
serie, 93.000 woorden! “Vol
met aktie …. Rice's schrijven is
solide en stelling intrigerend.”
—Publishers Weekly (regarding
A Quest of Heroes)
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
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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
Op de Vlucht voor Hogere
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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 mysterieauteur Blake Pierce verschijnt
een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. OP
DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN (een Avery Blackmysterie - Boek 2) gaat over
een nieuwe seriemoordenaar
die Boston stalkt: hij vermoordt
zijn slachtoffers op bizarre
manieren en daagt de politie
uit met mysterieuze puzzels die
verwijzen naar de sterren.
Naarmate de inzet wordt
opgevoerd en de druk
toeneemt, moet de politie van
Boston zijn meest briljante en
meest 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.
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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
2015-cayenne-pcm-manual

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)
Eens weggekwijnd (een Riley
Paige Mysterie—Boek #6)
Blake Pierce 2020-02-27 “Een
meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft
fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages
met een psychologische kant
die zo goed beschreven is dat
we voelen wat ze denken, hun
angsten ervaren en meejuichen
met hun succes. Het plot is
zeer pakkend en gedurende het
hele boek vermakelijk. De
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wendingen van het verhaal
houden je wakker van de
eerste tot de laatste pagina.” -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over Eens
weg) EENS WEGGEKWIJND is
boek #6 van de bestselling
Riley Paige-mysteriereeks, die
begint met de #1 bestseller
EENS WEG (Boek #1)!
Mannen en vrouwen duiken
dood op in de buitenwijken van
Seattle, vergiftigd door een
mysterieuze chemische stof.
Wanneer een patroon wordt
ontdekt en het duidelijk wordt
dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is,
zet de FBI hun beste troef in:
Special Agent Riley Paige.
Riley wordt aangespoord om
terug te keren naar het heetst
van de strijd, maar Riley, nog
steeds opgeschrokken door de
aanvallen op haar familie, is
terughoudend. Toch weet Riley
dat ze geen andere keuze heeft
naarmate de lichamen zich
ophopen en de moorden
onverklaarbaarder worden. De
zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen,
dwalende zorgverleners en
2015-cayenne-pcm-manual

psychotische patiënten. Terwijl
Riley dieper in de geest van de
moordenaar duikt, realiseert ze
zich dat ze op jacht is naar de
meest angstaanjagende
moordenaar van allemaal:
iemand wiens waanzin geen
diepte kent - en die er
misschien toch gewoon
schokkend doorsnee uitziet.
Een hartverscheurend
spannende, duistere
psychologische thriller. EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 in
een meeslepende nieuwe serie
– met een geliefd nieuw
personage – dat je tot laat in de
nacht zal laten doorlezen. Boek
#7 in de Riley Paige serie zal
binnenkort beschikbaar zijn.
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
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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 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
2015-cayenne-pcm-manual

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
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
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verdwijnen. Hij krijgt een
nieuwe identiteit en vertrekt
vanuit Baltimore naar zijn
geboorteland Zweden. Daar
krijgt hij de leiding over een
piepklein politieteam en 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…
Stuk van jou Susan van Eyck
2019-08-13 Susan van Eyck
werd voor haar debuutroman
‘Mijn beeld van jou’ geroemd
als ‘de Nederlandse Jojo
Moyes’. In haar tweede roman
‘Stuk van jou’ maakt ze die
verwachtingen opnieuw waar.
Emma is 33 en voelt dat haar
leven stilstaat. Sinds het
overlijden van haar grote liefde
Boris, twee jaar eerder, merkt
ze dat ze het verleden niet los
2015-cayenne-pcm-manual

kan laten. Gelukkig heeft ze
steun van Alice, haar beste
vriendin, en van Wout, die
Boris’ beste vriend was. Als
Wout onverwacht de kans
krijgt een tijd in Engeland te
gaan wonen en Emma
meevraagt, besluit ze in een
opwelling ja te zeggen.
Misschien is een andere
omgeving net wat ze nodig
heeft. Als Emma in Engeland
een nieuwe liefde ontdekt,
heeft ze het daar heel moeilijk
mee – het voelt alsof ze Boris
verraadt. Maar net als Emma
tot het besef komt dat ze haar
verleden niet haar toekomst
kan laten bepalen, gebeurt er
iets waardoor ze misschien
helemaal geen keuzes meer
heeft... ‘De lezers werden
ontroerd, er werden tranen
weggepinkt. Wat zijn we trots
dat een Nederlandse auteur op
deze manier weet te
debuteren!’ Juryrapport
Hebban Feelgood Clubprijs
‘Van Eyck weet zware thema’s
licht te verwoorden.
Aangrijpend, ontroerend en
knap geschreven.’ NBD Biblion
Veroverd door leugens Ella
Miles 2021-06-22 USA Today
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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
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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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