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Post Mortem Peter Terrin
2014-04-29 'Wegens nogal
moeilijke tijden in de
familie'. De nog
onbekende schrijver
Emiel Steegman staat
onder de douche als hem
plots het ultieme excuus
te binnen schiet om op
het laatste moment te
ontsnappen aan een
opgelegd diner met een
delegatie Estse
collega's. Het is een
banaal zinnetje, vaag en
manual-philips-saeco-xsmall

tegelijk dringend. De
vraag hoe deze fictieve
'moeilijke tijden'
ingekleurd zullen worden
door een ambitieuze
biograaf die ergens in
de toekomst zijn
mailverkeer uitpluist,
laat hem niet meer los,
en bezorgt hem een
briljant idee voor een
nieuwe roman. Manmoedig
besluit Steegman dat de
tijd gekomen is om voor
het eerst zijn
persoonlijk leven in de
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literaire strijd te
werpen.Tot Renée, zijn
dochtertje van bijna
vier, wordt getroffen
door het noodlot Een
even intense als
ingenieuze roman over de
begeestering van een
schrijver, de liefde van
een vader en de angst
van een man om na zijn
dood zijn leven te
verliezen.
Kerst Amigurumi: 5
Haakpatronen Sayjai
Thawornsupacharoen
2016-12-16 Haakpatroon
voor 4 Kerstmis
poppetjes: de Kerstman,
een sneeuwman, een elf
en gingerbread man. Plus
een kerstboom. De popjes
zijn 7 cm hoog, zonder
de muts. Een basiskennis
van haken is vereist om
dit haakpatroon te
kunnen lezen. Benodigde
materialen: - No 2.
garen (Fijn, 240-300m/
100g), merk: DMC Petra
No.3; - DMC Lumina
Metallic Haakgaren Gold
L3821 : een klein beetje
garen voor de Kerstboom
slinger; - 3,00 mm
haaknaald; - 4,00 mm
haaknaald; - Stop naald;
- Spelden; - 4 paar 6 mm
veiligheidsogen; Polyester vulling = 40
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g; - 25 mm houten ster
knoop; - Goudkleurige
permanente metallic
marker; - Polystyrene
styrofoam kegel - 15 cm
hoog met een basis
diameter van 6 cm. Deze
materialen zijn niet
inbegrepen. p.s. e-books
kunnen niet afgedrukt
worden. U kunt dit
patroon op uw e-reader
of tablet lezen.
Digitale fotografie
Brian Gramberg
Gisele Susan Smit
2013-08-19 Een epische
oorlogsroman en een op
ware feiten gebaseerde
liefdesgeschiedenis van
drie mensen - de
getalenteerde
glazenierster Gisèle
d'Ailly van Waterschoot
van der Gracht, dichter
Adriaan Roland Holst
('Jany' voor intimi) en
de ambitieuze actrice
Mies Peters - verbonden
door hun hartstocht voor
het theater, de
beeldende kunst en de
poëzie. De oorlog dwingt
uiteindelijk iedereen om
de keuze te maken tussen
buigen of barsten, goed
en fout, haat en liefde.
Te midden van alle
vernietiging, honger en
geweld is de kunst
defrom
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enige manier om te
overleven.
Op zoek naar jou
Jennifer Probst
2014-03-05 Kate gelooft
helemaal niet meer in de
liefde. Althans, voor
zichzelf. Wel bezit ze
een uniek talent om aan
te voelen of er een vonk
kan overslaan tussen
ánderen. Met haar twee
beste vriendinnen start
ze een
matchmakingbedrijfje,
Kinnection, om mensen te
helpen hun ware liefde
te vinden. Als de
aantrekkelijke Slade hun
zaak binnenstormt en hen
beschuldigt van
oplichting en het
verkopen van gebakken
lucht, is Kate
vastbesloten zich niet
te laten kennen. Om
Kinnection te
ontmaskeren geeft Slade
haar opdracht om voor
hem de ware te vinden.
Dat zal haar toch niet
lukken, denkt hij... In
deze heerlijke serie
introduceert Probst een
reeks nieuwe personages,
die bevriend zijn met de
personages uit de
Getrouwd met een
miljonair-serie. De vele
fans van Probst komen
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dus ook te weten hoe het
hun favoriete personages
is vergaan!
Blue Curacao Linda van
Rijn 2012-05-23 Als haar
kersverse echtgenoot
tijdens de huwelijksreis
spoorloos verdwijnt,
staat Hannah voor een
raadsel. Hoe goed kent
ze eigenlijk de mensen
die ze altijd... De
romantische
huwelijksreis van Hannah
en Koen naar Curaçao
wordt ruw verstoord als
Koen tijdens het
snorkelen spoorloos
verdwijnt. Hannah wordt
gek van angst. De
plaatselijke politie
loopt niet zo hard als
Hannah zou willen en ten
einde raad gaat ze zelf
op onderzoek uit. Die
zoektocht brengt
onaangename waarheden
aan het licht. Als
Hannah zelfs voor haar
eigen leven moet vrezen,
wordt ze geconfronteerd
met de vraag of ze Koen
wel zo goed kent als ze
denkt.. Blue Curaçao is
een spannende thriller
over een desastreuze
liefde die blind maakt
en over mensen die zich
anders voordoen dan ze
in werkelijkheid
zijn.
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Blue Curaçao is de derde
thriller van Linda van
Rijn. Haar bestsellers
Last minute en Piste
alarm kregen lovende
kritieken van lezers en
pers.
Het 2 dagendieet Tony
Howell 2013-07-13 De
nieuwste trend op
dieetgebied: 2 dagen
vasten De meeste mensen
die diëten, houden dat
maar moeilijk vol en
gaan jojoën. Met Het 2
dagendieet is lijnen
echter gemakkelijk,
gezond en hoeft er niet
afgezien te worden. Twee
dagen strikt diëten en
vijf dagen - binnen de
perken - eten wat je
maar wilt. Dat is het
geheim van Het 2
dagendieet: het mentale
aspect. Na maar twee
dagen diëten, mag je
alweer gewoon eten en
dus is de kans dat je je
opeens toch weer te
buiten gaat aan slecht
voedsel minimaal.
12 jaar slaaf Solomon
Northup 2014-02-21 'Ik
was stomverbaasd dat ik
nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is
het even belangrijk als
het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen
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Solomon Northup, in 1808
als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841
ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang
werkt hij op plantages
in Louisiana, vaak onder
de meest wrede
omstandigheden, altijd
in de hoop zijn vrijheid
terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar
slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in
een van de donkerste
periodes uit de
Amerikaanse
geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een
bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor
de onmenselijkheid van
het slavernijsysteem. 12
Years a Slave is
verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen
en werd geproduceerd
door onder anderen Brad
Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd
voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste
Film. Het boek
verschijnt voor het
eerst in Nederlandse
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vertaling. Met een
voorwoord van Steve
McQueen en een inleiding
van Bianca Stigter
In perfecte conditie
Ellen Hoog 2015-09-22
Let op: Epub3 fixed layout, niet geschikt voor
e-reader. Tophockeyster
Ellen Hoog wordt geroemd
om haar flitsende
acties, verwoestende
backhand en vele
doelpunten. Om op het
veld optimaal te kunnen
presteren, let Ellen
goed op haar voeding; ze
eet gezond en het liefst
biologisch. Balans is
haar recept voor een fit
en gelukkig leven:
gezond eten én af en toe
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zondigen met een guilty
pleasure, efficiënt
trainen én bewust
ontspannen. In 6
complete work-outs deelt
Ellen haar 36 favoriete
sportoefeningen om zowel
conditie als kracht te
verbeteren; geschikt
voor beginner tot
gevorderde en je hoeft
er niet voor naar de
sportschool. De workouts worden afgewisseld
met 45 heerlijke,
gezonde recepten - van
snelle smoothies en
healthy breaks tot power
snacks en voedzame
diners - waarmee Ellen
bewijst dat gezond ook
heel lekker is.
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