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paar maanden heeft ze haar echtgenoot verloren
en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in
rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te
beseﬀen dat de man die er steeds voor haar was
in die moeilijke periode, inmiddels meer voor
haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas
lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor
Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij
de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan
in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien
het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar
is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met
het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt.
Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te
komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.
Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en
vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen?
Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt,
moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE
Shelby McIntyre heeft een wens: de man van
haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,
gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een
blok voor haar vallen. Maar omdat droommannen
nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze
vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat aﬂeiding heeft verdiend, besluit
ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar
kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de
boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft
twintig jaar als helikopterpiloot in het leger
gediend. Nadat hij voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest.
Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan
de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij
opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat
doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval

Dianetics L. Ron Hubbard 1974 Een Amerikaanse
ingenieur-grondlegger van de sciëntologie, een
technologische benadering van de
levensraadselen wil aantonen hoe hij tot zijn
rationele verklaring van de werking, als van een
computer, van geest en lichaam kwam en ziekten
en storingen kan genezen.
De boot en het meisje Jonathan van het Reve
2009-10-31 Leo heft een boot gekocht, een boot
om op te wonen. Nu moet hij hem van
Lauwersoog naar Amsterdam varen. Het is een
vrij grote boot, dus het zou handig zijn al ser een
paar vrienden meegingen om te helpen. Maar
wie? Rosa is de enige met wie Leo he teen paar
dagen op een schip zou kunnen uithouden;
verder kent hij alleen maar saaie, dome en enge
mensen, voornamelijk geschikt om door Rosa en
hem te worden bespot. Maar al ser verder
niemand meegaat, is het schip dan niet
onderbemand? En wil Rosa eigenlijk wel mee? De
boot en het meisje is een opgewekte novella over
de aanloop naar een wanhoopsdaad. Jonathan
van het Reve (1983) heft in Amsterdam het
gymnasium doorlopen en daarna enige tijd
gestudeerd. Hij werkt nu als kok. De boot en het
meisje is zijn debuut.
The Value Line Daily Options Survey 2005
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18
Een heerlijk verhaal uit de wereldwijde hitserie
Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze
serie zijn laaiend enthousiast over de setting, de
personages en de prachtige verhalen. Een mustread voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e
trilogie - 3 verhalen uit de serie met gratis extra
verhaal! (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa
heeft een zware tijd achter de rug: binnen een
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niet van plan zich aan iets of iemand te binden.
In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen,
en het is meteen duidelijk dat ze de laatste
mensen op aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de
dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM
In een poging om zijn verleden achter zich te
laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij
het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet
lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico
van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij
is niet meer de man die hij ooit was. Zijn
verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde
Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij
heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven
opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet bij te laten zitten.
Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze
ervan overtuigd dat er een manier moet zijn om
hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar
voorgoed veranderd is, maar dat dat niet
betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten.
Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan
Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich
ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick
helpen zich met zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS
EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het plein
in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's.
De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve
zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar
vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te
kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
AERO TRADER & CHOPPER SHOPPER, APRIL 2001
Causey Enterprises, LLC
De droogte Herman Brusselmans 2011-11-24
Fazio heeft een moeilijke scheiding achter de rug.
Hij is zijn werk kwijt en heeft geldgebrek. Hij kan
zijn psychiater niet meer betalen. Hij is stevig
aan de drank. Hij besluit een tijd lang bij zijn
moeder te gaan wonen, een verbitterde vrouw
die nooit meer de oude werd sinds haar man,
Fazio's vader, op een tragische manier stierf.
Fazio is van plan op zoek te gaan naar een
nieuwe baan, of naar een andere manier om aan
geld te komen. Hij is op zoek naar nog veel meer,
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maar op den duur weet hij niet meer naar wat
precies. Tijdens talloze tochten door zijn eigen
stad, die hij niet genoeg kent om hem te
doorgronden, spreekt hij wildvreemden aan, leert
hij verschillende mensen kennen, verplaatst hij
zich van hot naar her, en krijgt hij de kans om
snel geld te verdienen. Maar kansen zijn er om
gemist te worden. Zo zit het leven van Fazio in
elkaar. Hij versaagt echter niet. Ooit komt de dag
dat zelfs hij die niet voor het geluk geboren is het
toch in het vizier zal krijgen. Fazio is de
tragikomische hoofdﬁguur in een roman over de
gaten in het bestaan en over de mogelijkheden
om die te vullen. Tevens is De droogte een studie
over menselijk contact, het gebruik en misbruik
van taal en gebaren, de kleine kanten van het
leven, de verschrikking en de wapens ertegen in
de handen van gewone mensen van vlees, bloed
en brein. Herman Brusselmans (1957)
publiceerde meer dan veertig andere boeken. Hij
wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een
zeer belangrijk schrijver. 'Een onweerstaanbaar
geestige en spannende roman.' thomas van den
bergh, elsevier 'Wie hier niet voor valt is gek.
Lang leve Brusselmans.' kees 't hart, leeuwarder
courant
Het verlies van België Johan Op de Beeck
2015-10-01 1830: koning Willem I wordt
overrompeld door een revolutie 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.
Den grooten Ghendschen comptoiralmanach voor 't [schrickel-]iaer ons heeren
Jesu Christi ... ghecalculeert op de 17.
procincien ... Godtgaf Van Trouwenraede 1710
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AERO TRADER & CHOPPER SHOPPER, JANUARY
1997 Causey Enterprises, LLC
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In
China steekt een onbekend virus de kop op:
corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot
Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst
is. Een pandemie kondigt zich aan, het land
stevent af op een lockdown. In die almaar
benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie
moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk
toegetakeld op een bankje wordt aangetroﬀen,
beweert dat hij is gevallen terwijl nogal wat
verwondingen op mishandeling wijzen. Het blijkt
slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een
lange rij. Een afrekening, een homejacking en
een hoog oplopend dispuut tussen een huurder
en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat
een misdaad is en wat niet. Maar waarom zou
een slachtoﬀer liegen en waarom worden
misdrijven niet aangegeven en aanklachten
ingetrokken? Toeval? Of is hier meer aan de
hand? Luk Borré breekt er zich het hoofd over.
Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur
bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die
heeft zo zijn eigen problemen. Na drie nominaties
kreeg Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule
Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke
thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het
een 'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder
zijn laatstverschenen Het tweede skelet, spelen
zich meestal in de kuststad Knokke af.
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 jeugdvriend Geert over alles te kunnen
praten, tot het moment dat een onbekende
jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan 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’.
AERO TRADER & CHOPPER SHOPPER, MAY
1997 Causey Enterprises, LLC
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één:
Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel
twee: De jongen die je meeneemt is in ieder
garmin-nuvi-1490lmt-user-guide

geval een atleet en bij voorkeur een student van
een hogere klas. Katie Vickery dient zich als
aspirant-lid van een studentenvereniging streng
aan een aantal regels te houden. Helaas heeft
Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,
footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste
keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat
ze tot op het bot werd vernederd. Jammer
genoeg is het missen van een feest geen optie.
En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou
verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets
anders op dan een blind date regelen voor het
volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans
krijgt om op date te gaan met Katie Vickery,
twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie
sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke
les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor
Andrew koos Katie toen voor een atletische bad
boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals
hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik
vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA
BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan
dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond
dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze
woont in New Hampshire met haar familie, negen
kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s
boeken worden in twaalf talen op vier
continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is
een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over
‘Gevallen Dromen’
Dochter van de mangroven Sarah Lark
2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardensserie, 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.
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
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heerlijke Nieuw-Zeelandse 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 kauriboom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Boekzaal der geleerde wereld 1825
Vuurwerk Ian Rankin 2021-11-10 Wie vroeger in
Mary King's Close stierf, had de pest. Maar nu is
er iemand gemarteld en vermoord. Inspecteur
Rebus ziet een Ierse connectie, maar zijn
meerderen willen daar niet aan. Het beroemde
festival trekt drommen toeristen en terreurdaden
zijn dus een schrikbeeld voor het stadsbestuur.
Maar het kan altijd erger, concludeert Rebus als
het schachtoﬀer geïdentiﬁceerd wordt. Hij is de
zoon van een notoire gangster, die eigen ideeën
heeft over wraak. 'Big Ger' Gaﬀerty mag dan
achter tralies zitten, zijn macht en
meedogenloosheid zijn nog even groot als vóór
zijn arrestatie door John Rebus.
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 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.
garmin-nuvi-1490lmt-user-guide

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 oudpresident wordt nooit meer een gewone burger.
En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining 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 exPresident 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 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, dood zijn. Luke
realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit
van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon
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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!
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor
Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme
jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot
geliefde comedian en presentator van The Daily
Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij
werd, hoewel gemengde relaties verboden
waren, geboren als zoon van een blanke
Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder,
die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn
nanny was in de weinige momenten dat ze als
gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke
moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze
was komisch en diepgelovig (ze gingen zes
dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs
drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg
naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn
afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo
vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld
was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens
een poging tot kidnapping, en over
tienerverliefdheden in een door huidskleur
geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen
schetsen een onvergetelijk portret van een
jongen die opgroeit in een snel veranderende
wereld, gewapend met een scherp gevoel voor
humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Svenska sprakets lagar Johan Er Rydquist 1850
Waddeneilanden Heike Völler 2005
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis
2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften... Die
van anderen! Als weddingplanner heeft Callie
alles al talloze keren langs zien komen: van de
ring tot de jurk, van de stralende blikken tot... de
tranen van verdriet. En het is precies dat laatste
wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te
gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in
de steek gelaten worden is meer dan genoeg!
Maar wanneer ze terugkeert naar Lucky Harbor
en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf loopt sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo
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goed waarom ze de liefde heeft afgezworen...
Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon.
Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal
en heeft problemen op school. Dan komt de
mooie Callie als een droom terug in Tanners
leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds
meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol én dat hij ondertussen haar hart wil veroveren!
The Garmin Nuvi Pocket Guide Jason D. O'Grady
2009-11-16 There has been an exponential
growth of personal GPS device sales over the last
few years and Garmin is leading the way. In
particular,the Garmin nüvi navigators have
revolutionized what we expect from a GPS
navigation device, or from any device for that
matter. In this handy new Pocket Guide, mobile
device expert Jason O'Grady reveals the secrets
to using these leading personal GPS devices,
including the nuvi 350 which provides automatic
routing, turn-by-turn voice directions, and
touchscreen control-- making it easy to ﬁnd your
way anywhere. In addition the built-in "Travel Kit"
oﬀers an MP3 player, an audio book player from
Audible.com, a jpeg-format picture viewer, a
world travel clock with time zones, a currency
converter, a measurement converter, and a
calculator. With this essential companion you'll
be a Garmin GPS master in no time!
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 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
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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 lange weg naar de vrijheid Nelson
Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de
vrijheid is de beroemde autobiograﬁe van een
van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij
heeft moeten aﬂeggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling
in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet.
Het verhaal van Mandela, door Mandela.
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 les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Terug naar het grote huis Harriet Evans
2016-04-04 Als Martha, moeder van drie
volwassen kinderen, op een avond de
uitnodigingen voor haar tachtigste verjaardag
begint te schijven, weet ze dat haar plan om
eindelijk haar grote geheim te onthullen haar
familie tot op het bot zal schokken. Vijftig jaar
lang hebben zij en haar echtgenoot David samen
een perfect bestaan opgebouwd, voor henzelf en
hun gezin. Maar niemand weet welk oﬀer ze
daarvoor hebben moeten brengen. Nu kan
Martha niet langer leven met de leugen. De hele
familie komt bij elkaar in Winterfold, hun
prachtige oude landhuis op het Engelse
platteland: Bill, de arts; Florence, de excentrieke
academica; en Daisy, het kind dat altijd anders
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was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen
en geliefden mee voor wat een groots feest moet
worden. Wat zal er gebeuren als Martha eindelijk
de waarheid onthult?
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11
Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt
ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet
maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou
de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano
Gomez beter leren kennen en een punt zetten
achter de relatie met de jongen die ze al zo lang
kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te
laten spreken en alles op het spel te zetten om
Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat
doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar
toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial,
de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
Ooit aten we dieren Roanne van Voorst
2019-06-13 Melk is goed voor elk. Een ei hoort
erbij. We zijn opgegroeid in een tijd waarin het
eten van dierlijke producten volkomen
geaccepteerd is. Wetenschappers voorspellen
echter dat dit in de nabije toekomst taboe zal
worden. Net zoals ooit heksenverbranding,
slavernij en homodiscriminatie ineens niet meer
konden. Over een aantal decennia zal
veganistisch de norm zijn, en vragen onze
kleinkinderen ons hoe we ooit dieren hebben
kunnen eten. Met een optimistische blik laat
Roanne van Voorst zien hoe we ons op deze
toekomst kunnen voorbereiden. Ze gaat in
gesprek met boeren, blikt terug op de tijd dat er
giraﬀen werden gegeten en doet uit de doeken
waar zelf tegenaan loopt als beginnend veganist.
Dit maakt Ooit aten we dieren tot een onmisbaar
boek voor vegetariërs, ﬂexitariërs én overtuigde
vleeseters.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene
geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz)
18??
De vorming van het land Esther Stouthamer 2015
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
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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
Van Santander naar Santander Peter Winnen
2012-01-10 Het leven van Peter Winnen laat zich
lezen als een roman. Hij groeide op met maar
één droom: wielrenner worden. Hij werd een van
de succesvolste en beroemdste Nederlandse
wielrenners aller tijden. Zijn majestueuze
overwinningen in de Tour de France waren
hoogtepunten in de Nederlandse
sportgeschiedenis.
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, 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
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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 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.
Le Figaro Magazine 2010-06
The Value Line Investment Survey 2007
AERO TRADER & CHOPPER SHOPPER,
NOVEMBER 1996 Causey Enterprises, LLC
Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley
2015-07-01 Lion is de indrukwekkende verﬁlming
van Mijn lange weg naar huis, met Nicole
Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire) en
Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein
station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer
kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te
zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en
komt helemaal alleen aan de andere kant van
India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en
zonder te weten uit welk dorpje hij komt, zwerft
hij wekenlang door de straten van de grote stad
tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook
daar weten ze zijn familie niet op te sporen en
uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een
Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit.
Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel
verder is dan toen, gaat Saroo met behulp van
Google Earth op zoek naar het station waar hij al
die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke
avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar
Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station
denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om te
kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden...
De pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit
aangrijpende verhaal. Met zijn levendige
herinneringen beheerst Saroo de kunst van het
vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon dit boek
niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de
veerkracht van de mens, zal je laten huilen van
vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek
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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.

over een zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
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 leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
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