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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)
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 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?
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste
leesvoer voor een avondje me-time. Zalig.’ Cosmopolitan
‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor en
liefde.’ The Sunday Times Caro Swanson weet niet zo goed
wat ze met haar leven aan moet, behalve dat ze wel eens
‘iets nieuws’ wil doen. Als ze een advertentie ziet
waarin een heer op leeftijd een assistente zoekt voor in
zijn landhuis in de Schotse Hooglanden, twijfelt ze geen
moment en schrijft ze een brief. Tot haar verbazing
wordt ze meteen aangenomen, en ze vertrekt naar het
prachtige landgoed Glen Liddell. Eenmaal aangekomen valt
Caro als een blok voor het ruige, overweldigende
landschap, voor het onvervalst Schotse -kasteel met het
meer ernaast en voor de charmante oude laird van het
landgoed. Ze voelt zich al snel helemaal thuis in haar
nieuwe leven, en als ze op een dag een klein meisje
ontmoet dat snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal
verloren. Z-eker als ze in de vader van het kind de man
herkent die ze jaren geleden ontmoette op een Grieks
eiland en die ze nooit heeft kunnen vergeten. De pers
over de boeken van Katie Fforde ‘Een verrukkelijk boek.’
Sunday Express ‘Echt op en top romantisch escapisme.’
Daily Mail 'Zalig genieten.’ Woman & Home ‘Warm,
briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen
maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de koningin van de
eigentijdse romantiek. Een onweerstaanbaar verhaal over
liefde, familie en moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna
iedereen moet wel van de boeken van Katie Fforde
houden.’ Closer
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Anna Zaires 2019-03-12 Mijn
nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van
volgzaam maar opstandig, kwetsbaar en toch sterk. Ik
moet achter haar geheimen zien te komen, maar dat zou
alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te
gronde kunnen richten.
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
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

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
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…
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 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 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 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
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les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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
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?
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke
feelgoodroman, voor de lezers van Santa Montefiore Fran
Morrison reist als muzikant de wereld over, maar als
haar vader wordt getroffen door een hersenbloeding keert
ze terug naar haar geboorteplaats om het kleine
familiebedrijf, een glas-in-loodatelier, te runnen. De
pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de opdracht om
een gebroken raam te restaureren; een prachtig
victoriaans kunstwerk met als middelpunt een vrouwelijke
engel. Terwijl ze werkt aan deze restauratie gaat Fran
in haar vaders documenten op zoek naar het verhaal
achter dit raam, en ze ontdekt een geschiedenis die
verrassend veel parallellen vertoont met haar eigen
leven... In de pers ‘Met haar verhalende stijl houdt ze
de lezer al na enkele bladzijden stevig in de ban.’ NBD
Biblion ‘Meeslepend, verrassend en heerlijk leesbaar.’
Santa Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken
stemt.’ Sunday Mirror
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben
Carter 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.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake
Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de
bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens
weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100
vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode
prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel
aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar
als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te
boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de
FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante
geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar
laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven
bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze
over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat
de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver
gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van
de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld van
prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling
sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd
is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om
de diepten van de geest van de moordenaar te
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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.
Contractors & Engineers Magazine 1968-07
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 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.
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
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.
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 Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
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
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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?
Dromen van jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-11 De
ontvoering van een van de kleuters uit haar klas valt
Evi zwaar – ook al komt ze daardoor in contact met die
toch wel erg leuke vader. Evi ziet het allemaal niet
meer zitten en zou het liefst stoppen met haar studie.
Of gaat er eindelijk weer iets positiefs gebeuren in
haar leven?
THOMAS REGISTER 2005 2005
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07
Met details die alleen een president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis.
Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal
en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar
een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president heeft opgedaan in om
haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
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 Rykerserie. 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 een
race tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered
wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas
Register Catalog File 2003 Vols. for 1970-71 includes
manufacturers' catalogs.
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
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.
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(...) 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
Berlijnse trilogie Philip Kerr 2013-01-16 Prachtige
gebonden jubileumeditie met stofomslag en leeslint
vanwege 75 jaar Boekerij ‘Een perfecte mix van fictie en
geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids De Berlijnse
trilogie omvat de eerste drie verhalen met Bernie
Gunther in de hoofdrol, een van de meest geroemde
fictieve privédetectives ter wereld: Een Berlijnse
kwestie, Het handwerk van de beul en Een Duits requiem.
Berlijn, jaren dertig. Voormalig politieagent Bernie
Gunther dacht dat hij alles wel had gezien. Totdat hij
als privédetective aan de slag gaat en elke nieuwe zaak
hem verder doet wegzinken in de grimmige excessen van de
nazi-subcultuur. Nu, na de oorlog, te midden van de
vervallen keizerlijke pracht en praal in Wenen, ontdekt
Bernie een nalatenschap die de oorlogsmisdaden doet
verbleken. In de pers ‘Kerrs fameuze mix van goed
gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt
uitstekend.’ Trouw ‘Een perfecte mix van fictie en
geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids ‘Kerrs stijl
is intelligent en literair. Zijn boeken behoren
simpelweg tot het beste wat het thrillergenre te bieden
heeft.’ NRC Handelsblad ‘Kerrs thrillers zijn moderne
klassiekers.’ Simon Sebag Montefiore ‘Kerr weet in zijn
boeken spanning, geschiedenis én humor te combineren tot
een bijzonder smakelijke mix.’ HHHHH Noordhollands
Dagblad
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 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...
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke
feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose
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 tegenstrever Ruud Tegelaar 1976
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van
het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas
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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.
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
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.
Max en de toverstenen Marcus Pfister 1997 Rotsmuis Max
vindt een flonkerende steen vol licht en warmte.
Natuurlijk willen alle andere muizen ook zo'n steen.
Verhaal met een goed en een slecht einde. Prentenboek
met grote illustraties in kleur en flonkerfolie in goud.
Vanaf ca. 5 jaar.
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en
Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar.
Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem
op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad
haar vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is
dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een
nieuwe manier kennen, en net wanneer alles heel goed
gaat, komt Conrad naar het appartement om Roland mee uit
te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim
blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity
weigert met haar vader te praten, en ondanks Slade's
pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze
boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil zien,
ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade.
Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke blijft
uit Arsens buurt, omdat zijn terugkeer in haar leven
haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft nooit
de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar
heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan
het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het
Arsen lukken om dat vertrouwen te herstellen? Zelfs al
is het gewoon voor een vriendschap?
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...
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe
aan iets nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie
en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de
recente ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster
Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor
architect Eve: ze mag op Washington Island aan de slag
case-poclain-888-manual

met een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te
kunnen verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte en
gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere
gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De
waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
Thomas Register of American Manufacturers 2002 This
basic source for identification of U.S. manufacturers is
arranged by product in a large multi-volume set.
Includes: Products & services, Company profiles and
Catalog file.
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling
2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en
Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en
een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan
in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze
een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een
mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent
keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar
de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze
heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken.
Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De
Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden
overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven
verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar 2021-04-20
Japan streeft naar een nieuw tijdperk, maar worstelt met
het verleden. Japan-kenner Freek Vossenaar beschrijft
het conflict van dit gesloten land tussen traditionele
isolatie en moderne openheid. 'Een nieuw Japans
tijdperk' is aangebroken, verklaarde de Japanse premier
Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat de
tijden in zijn land serieus waren veranderd, had hij
zich verkleed als Super Mario, de wereldbekende
Nintendo-figuur. Door de pandemie wijzigden de plannen.
Nu gaan de Spelen wel door, maar zonder buitenlands
publiek dat het nieuwe Japan kan bewonderen. Hoe groot
is de teleurstelling? En is er werkelijk een zelfbewust
en trots Japan opgestaan dat de buitenwereld omarmt?
Japankenner Freek Vossenaar ging op onderzoek uit. Van
de vrouwelijke sushichefs en de manga helden tot de
sumoworstelaars en de huwelijksmakelaars tot de campagne
om de Olympische Spelen binnen te halen: hij zag veel
obstakels en onzekerheid om de toekomst zorgeloos te
kunnen omarmen. De gevierde harmonie en de bewonderde
tradities, ooit bindende krachten, zetten nu een rem op
de ontwikkelingen. Moeizame relaties met de buurlanden,
vergrijzing, de omgang met rampen als in Fukushima, de
ondergeschikte positie van de vrouw, uitdijende steden
in een land dat krimpt - in zijn fascinerende verhaal
laat Vossenaar zien dat het Japanse verleden zich niet
snel laat verjagen.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij
verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had verkocht.
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
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
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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
Samen met jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-16 Nu Evi
eindelijk heeft toegegeven dat ze de vader wel ziet
zitten is haar leven compleet veranderd. Wie had dat de
afgelopen maanden durven denken? Evi is dolgelukkig,
maar gaat het haar lukken om de liefde lang genoeg
verborgen te houden voor haar collega’s en de
leerlingen? En wat vinden de kinderen er eigenlijk van?
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
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.
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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
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