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hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij
Militaire transportvoertuigen in Nederland Martin Wallast 1989 Overzicht in woord en beeld.

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen.

training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de

Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en

vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,

er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is

geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij

over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een

Nederland

voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een

Autocar 2004

seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een

kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar

revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse

en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een

kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen

ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en

voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de

haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor

monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'

haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je

België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus

hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw

en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

binnenkort beschikbaar.

Who's who of Emerging Leaders in America 1989

Product Safety & Liability Reporter 1999

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

Who's who in the World Marquis 1990

doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een

Who's who of American Women 1984

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en

Who's who in the West 1999

macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt

is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen

JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver

zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.

uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie

Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.

verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met

eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens

de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl

een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden!

van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige

'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

Automotive News

Who's Who in the South and Southwest Marquis Who's Who 1998-12 Provides current coverage of a broad

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een

range of individuals from across the South and Southwest Includes approximately 17,500 names from the

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te

region embracing Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina,

houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De

Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico, and the Virgin Islands.

marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist

Because of its importance and its contiguity to the southwestern United States, Mexico is also covered in this

dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde

volume.

ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

Lemon-Aid: New Cars and Minivans Louis-Philippe Edmonston 2006-12 Launched 35 years ago, the 2007

Canadian Periodical Index 1999

edition of the New Cars and Minivans has been restyled to present more current information in a user-friendly

Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste

manner. This guide tells you when to buy, sell, or hold onto a vehicle and why price rarely guarantees

zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg

reliability (beware of 'luxury lemons'). Hard-nosed ratings, true fuel-consumption figures, and which safety

heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie

features are unsafe, are all found in this year_s guide, as well as: Dealer markups for each model; cutting the

de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn

freight fee The best and worst options; whose warranty is the best Which 2006s are butter buys than a 2007

team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven een

Sample compliant letters that work

afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,

worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een

simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar

onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn

wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan

carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de

het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.

gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.

Business Week 1999

Met de blik naar het Oosten J. Hoffenaar 1994

Polk's Miami Beach (Dade County, Fla.) City Directory 1953

Atlanta 2004-01 Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing,

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten

authoritative reporting, and superlative design that illuminate the people, the issues, the trends, and the

'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

events that define our city. The magazine informs, challenges, and entertains our readers each month while

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven

helping them make intelligent choices, not only about what they do and where they go, but what they think

aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy

about matters of importance to the community and the region. Atlanta magazine’s editorial mission is to

seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie

engage our community through provocative writing, authoritative reporting, and superlative design that
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illuminate the people, the issues, the trends, and the events that define our city. The magazine informs,

Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar een klein politiebureau in

challenges, and entertains our readers each month while helping them make intelligent choices, not only

het saaie provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er een

about what they do and where they go, but what they think about matters of importance to the community and

advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj het onderzoek moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt

the region.

journaliste Charlotte Junckersen een anonieme tip: de terroristische aanslag die een paar maanden eerder

Onthuld 2015

plaatsvond, had wellicht voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich erover uit te

Who's Who in America 2003 Marquis Who's Who, Inc 2002

laten uit angst dat hun levens in gevaar komen. Rechercheur Signe Kristiansen, Junckers voormalige partner,

Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende

is wel bereid om de zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar handen vol aan enkele privézaken. Als er

vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk

echter een onthoofd lichaam wordt aangetroffen en er een verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt Signe zich

houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien

alsnog vast in het onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen, maar de zomer wordt nog broeieriger… 'Een

geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt

Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN Detective en Thrillergids **** 'De plots van Faber en

ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...

Pedersen mogen er zijn. Het duo weet verhaallijnen behendig te vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken

De laatste rituelen Hannah Kent 2013-09-05 Noord-IJsland, 1829. Agnes Magnúsdóttir wordt schuldig

over het gereedschap en de energie te beschikken voor een fijne reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is nogal

bevonden aan de moord op twee mannen. Ze wordt in afwachting van haar executie ondergebracht op de

een opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf sterren-categorie is gevallen te evenaren. En toch

boerderij van Jón Jónsson en zijn gezin. De familie is geschokt dat zij een moordenaar in hun midden moet

is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van de Krimimessen publiekprijs 2021

dulden en vermijdt elk contact. De enige die met haar praat is Tóti, een jonge priester die aangewezen is om

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord

Agnes te bekeren voor haar dood. Naarmate het jaar vordert en het harde leven hen dwingt samen te

op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust

werken, went de familie langzaam aan haar aanwezigheid, en op een koude winternacht begint Agnes

en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd

fluisterend haar verhaal. De laatste rituelen is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Hannah Kent beschrijft in

vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner.

kristalhelder proza het harde leven in IJsland, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor het overweldigende

In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor

landschap.

Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een

Indianapolis Monthly 2000-12 Indianapolis Monthly is the Circle City’s essential chronicle and guide, an

wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

indispensable authority on what’s new and what’s news. Through coverage of politics, crime, dining, style,

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat

business, sports, and arts and entertainment, each issue offers compelling narrative stories and lively, urbane

was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets

coverage of Indy’s cultural landscape.

meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen

zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn

teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een

is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman

lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur

Who's Who of American Women, 1986-1987 Marquis Who's Who 1986-11

Julie Van den Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de

Who's who in Finance and Industry 1998

kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem.

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke

Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen

Automobile Book Consumer Guide Editors 2001-01-09 Reviews of more than 190 automobiles, four-wheel

door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.

drive vehicles, and compact vans are accompanied by specification data, the latest prices, and

Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist

recommendations, as well as lists of warranties, and tips on financing and insurance.

Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische

Business Review Weekly 1998

relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over

versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in

de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over

onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

alles te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn

eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt

dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over

eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende

om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak

streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig

getuige’.

ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een

Car and Driver 2006

beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden

New Car Buying Guide, 2004-2005 Consumer Reports (Firm) 2004-06 Based on tests conducted by

dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die

Consumers Union, this guide rates new cars based on performance, handling, comfort, convenience,

migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een nieuwe

reliability, and fuel economy, and includes advice on options and safety statistics.

vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop,

Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars Kepler en

die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
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