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Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder
is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt
een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk
steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
Het komt wel goed met jou E. L. Todd 2021-07-01 Silke geeft haar gevoelens aan zichzelf toe, ook al wil
ze dat niet. Ze haat Arsen om wat hij haar heeft aangedaan, maar ze haat het feit dat ze nog steeds van hem
houdt nog meer. Het zou gemakkelijk zijn om bij Pike te blijven, maar er was geen passie in die relatie.
Waarom is ze zo geobsedeerd door deze ex-gedetineerde? Waarom kan ze niet uit zijn buurt blijven? Roland
en Jasmine hebben afgesproken in een bar, en ze hebben het over hun relaties. Jasmine dringt erop aan dat
Roland uit de kast komt en de waarheid vertelt. Heath verdient het niet om een vunzig geheim te zijn.
Roland weet dat dit waar is, maar zal dat iets veranderen? Reid geniet van zijn tijd met Jasmine en wanneer
ze een avondje gaan bowlen, begint het hem te dagen dat zij misschien de ware voor hem is. Maar hij is
verward door haar complete onverschilligheid aan het eind van de avond. Waarom gaat ze er altijd van uit
dat hij weg wil? Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij niet geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet
vertelt? Slade en Trinity bereiden zich voor op hun bruiloft, maar ze hebben allebei verschillende ideeën
over wat ze willen. Skye en Cayson helpen met de planning, maar dat leidt meestal tot ruzie. Clementine
gaat er eindelijk mee akkoord om haar relatie met Ward openbaar te maken, maar hoe zal Cayson
reageren? Sean gaat naar huis, naar zijn liefhebbende vrouw, maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot
toe. Wat zal er met zijn gezin gebeuren?
Helemaal de zijne Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert
uiteindelijk toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat alleen wel onder een
duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft haar hart al eens gebroken, en
ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed hoeveel moeite het haar heeft gekost die dreun te boven te
komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal voet bij stuk houden. Gelukkig is
zijn verblijf in Fool's Gold maar van korte duur... Deel 6 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
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
De vijfde brief Nicola Moriarty 2017-09-26 Nicola Moriarty schreef de feelgoodroman ‘De vijfde brief’(The
Fifth Letter) Moriarty komt uit een schrijversfamilie; ook haar zussen Liane Moriarty en Jaclyn Moriarty
staan regelmatig in de bestsellerlijsten. Al op de middelbare school waren Joni, Deb, Eden en Trina de beste
vriendinnen. Ze deelden altijd alles – roddels, verliefdheden, geheimen. Maar sindsdien zijn hun levens elk
een eigen richting op gegaan, en zelfs hun jaarlijkse weekje weg met z’n vieren voelt steeds meer als een
verplichting. Dit jaar heeft Joni een plan: eindelijk weer eens écht naar elkaar luisteren. Elk van hen schrijft
een brief, met daarin een geheim dat ze nog nooit met elkaar gedeeld hebben. De uitkomst maakt pijnlijk
duidelijk dat ze elkaar lang niet zo goed kenden als ze dachten. Dan ontdekt Joni een vijfde brief, een brief
waarin een van hen vertelt hoezeer ze een van haar vriendinnen háát om iets wat jaren geleden is gebeurd,
en hoe vaak ze op het punt heeft gestaan haar iets aan te doen. Wie van hen heeft dit geschreven? En wie
kan Joni nog vertrouwen? voor de fans van Jojo Moyes en Liane Moriarty ‘Wie is de schrijver van de vijfde
brief? Deze roman laat treffend zien hoe onbetrouwbaar zulke lange vriendschappen soms kunnen zijn.’
Publishers Weekly
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.
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 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!
Verlangende Duisternis Hannah Hill 2020-10-09 Meegenomen naar Masons domein, ontdekte ik hoe veel
erger mijn situatie nog kon worden. De hindernissen die we hadden genomen, bleken kinderspel in
vergelijking met degene die we nog moesten nemen. De duisternis in Mason verlangde meer van mij dan ik
had te geven. Toch was ik niet in staat om eraan te ontsnappen. Overtuigd van onze connectie, wist Mason
mijn onderdrukte gevoelens voor hem bloot te leggen. Maar mijn verlangen naar zijn gevoelens bleef
onbeantwoord. Hij schroomde niet om mij eraan te herinneren wat mijn plaats was in zijn wereld. Een
liefdeloze wereld, waarin ik als zijn bezit geen stem had. Zo maakte Mason het me onmogelijk om ervan
overtuigd te blijven dat hij mij net zo lief had als ik hem. We belandden in een impasse en de uitkomst
daarvan kon zowel ons keerpunt als ons einde betekenen.
Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D. Gabaldon 2008-10
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet Lark Cummings terechtstaan voor het
verduisteren van tienduizenden ponden. Niemand schijnt te willen geloven dat ze onschuldig is. James
Wolfe, de bikkelharde en helaas erg aantrekkelijke advocaat van de tegenpartij, lijkt nog het meest
overtuigd te zijn van haar kwade bedoelingen. Dan wordt de zaak plotseling geseponeerd en krijgt ze ook
nog eens een baan aangeboden door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft gezegd, ontdekt ze dat de
zoon van haar nieuwe werkgever niemand minder is dan James Wolfe. Wat voor een spelletje speelt hij met
haar? Dit verhaal is eerder verschenen.
De tiran Penelope Sky 2020-01-30 Ik ben verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang om het te zeggen.
Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik weet wat hij voelt. Zelfs als hij niet de ballen heeft om het toe te
geven. Onze dochter zal binnenkort worden geboren en onze levens zullen dan voor altijd veranderen. Zal
Cato het verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik nooit
meer terug moeten komen?
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-10-11 In EEN GELOFTE VAN
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GLORIE (Boek #5 in de Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn vrienden van de Krijgsmacht op een
epische tocht naar de uitgestrekte wildernis van het Rijk om het eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden
en de Ring te redden. Thor vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen, het
tegen onverwachte monsters opnemen en zij aan zij strijden in onvoorstelbare gevechten. Ze bezoeken
exotische landen en ontmoeten wezens en mensen die hun verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar
aan alle kanten op de loer ligt. Ze zullen al hun vaardigheden nodig hebben als ze willen overleven terwijl
ze het spoor van de dieven volgen, dieper en dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het hart van
de Onderwereld, één van de zeven koninkrijken van de hel, waar de ondoden regeren en de velden zijn
bezaaid met botten. Thor moet al zijn krachten oproepen, en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk
is. In de Ring moet Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof naar de Westelijke vesting van Silesia leiden,
een duizend jaar oude stad op de rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen hebben er voor gezorgd dat
de stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar ze hebben het nog nooit moeten opnemen tegen een
leider als Andronicus, met zijn leger van een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op
koningin te zijn. Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick en Godfrey
aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de oorlog. Ondertussen glijdt Gareth steeds dieper weg in
zijn krankzinnigheid en moet hij op zijn hoede blijven voor degenen die hem uit de weg trachten te ruimen,
terwijl Erec vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair en de stad Savaria te redden van de wilden die de
Ring binnen zijn gedrongen. En Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten besluiten of hij klaar
is om zijn verleden achter zich te laten en de man te worden die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor
hun levens en de situatie niet erger lijkt te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee schokkende
plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal het Zwaard van het
Lot gevonden worden? EEN GELOFTE VAN GLORIE is een episch verhaal van vrienden en geliefden,
rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming
en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle
leeftijden zal aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
De Onvoldoende Sara Ney 2020-05-02 'Sensationeel en sterk, een harten brekend en hartverwarmend
verhaal dat zo veel meer is dan de titel alleen' – bookaliciousbabes.com boekenblog – Zeke Daniels is niet
gewoonweg een hufter, het is een klootz*k. Doordat hij zich gedraagt als enorme eikel, houdt Zeke Daniels
mensen op een afstand. Hij heeft geen interesse in een relatie… Dat hebben de meeste eikels niet. Uitgaan
met een meisje? Samen een stelletje vormen? Nope. Niets voor hem. Het lukt hem amper de relatie met zijn
familie te onderhouden*.* Zelfs zijn eigen vrienden mogen hem niet. Althans, niet echt. Waarom blijft hij
dan maar denken aan Violet DeLuca? Lieve, stille Violet… Zijn tegenpool op alle vlakken. Het licht
tegenover zijn duisternis. Zelfs haar naam klinkt als een zonnestraaltje, als een 'ze leefden nog lang en
gelukkig' en al die andere ellende. Voilet, die hem bijles moet gaan geven omdat hij anders zakt voor een
belangrijk tentamen... Voilet, die langzaam maar zeker zijn hufterhart binnendringt… Voilet, die er
achterkomt wie Zeke Daniels daadwerkelijk is… Misschien niet eens zo'n hufter als hij iedereen wil doen
geloven.
Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het is 1913 en Agneta heeft afstand
genomen van haar machtige familie om een vrij leven te leiden als student aan de kunstacademie in
Stockholm – met de charmante Michael aan haar zijde. Dan ontvangt ze een telegram waardoor haar leven
op zijn kop wordt gezet: ze wordt gesommeerd terug te keren naar landgoed de Leeuwenhof om daar de
stoeterij van haar familie te gaan beheren. Daarmee worden haar een adellijke titel en een leven vol luxe op
een presenteerblaadje aangeboden, maar was dat niet juist het leven waaraan ze wilde ontsnappen? Kiest
Agneta ervoor de familietraditie in stand te houden en haar adellijke plichten op zich te nemen, of wint haar
verlangen naar vrijheid en echte liefde? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof
staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘Er is een
nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de Volkskrant 'Corina Bomann is het Duitse
antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore?
Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX Magazine
Cyclus van de Schaduwen: einde W.M. Caers Wanneer de sterkhouder van de Sterrenstad spoorloos
verdwijnt, wordt de wereld andermaal in chaos gestort. Maar dan vertrekt de Schaduw die iedereen is
vergeten op zoek naar hem. Het afsluitende deel van de Cyclus van de Schaduw
Een wonderbaarlijk politicus Hubert Smeets 2021-01-15 Monumentale biografie van Hans van Mierlo
Hans van Mierlo – de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie – kwam laat tot bloei. Pas toen hij
na een moeizame rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen,
vond hij, meevarend op de golf van veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf
1966 als partijleider van D66. Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van
de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok
(1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen
kwamen niet van de grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die
jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van
Nederlanders die streefden naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en historicus
Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de
twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen kille machtsstrijd – al was hij niet vies van
de macht. Een wonderbaarlijk politicus is het portret van een zoeker en een tobber, van een politicus die
geen politicus was, maar Nederland wel vormgaf.
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.
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
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eik was getuige’.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en
meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor
Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt haar
al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor woorden.
Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het
fotograferen van de jetset. Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee
dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de medische
faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en
het wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een vriendin heeft, en
hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij
besluit de zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral niet van
Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date koppelt aan een
vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en weigert haar ronduit op date te laten
gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd.
En zijn komst zal hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover Jasmine.
Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij zich nog slechter
door de manier waarop hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter
haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.
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 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!
X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al bijna donker als een opblaasboot de
haven van Råå uit vaart, met aan boord een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt
bepaald door de dobbelstenen: er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog niet. De politie van
Helsingborg is weken bezig geweest met meerdere, complexe moordzaken. De slachtoffers zijn gemarteld,
gewurgd en verbrand. En elke moord is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk opgelost denken te
hebben, wordt er opnieuw een lichaam ontdekt. Fabian Risk en zijn team beseffen dat alles wat ze dachten
te weten niet waar is.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk
kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen
keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren!
Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
(1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een 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 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? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL 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.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
De dreiging Remie Burke 1997-01-01
De zaak Torfs Jo Claes 2015-04-02 De Leuvense kunstexpert Pieter Torfs wordt benaderd door een
bloedmooie vrouw, Christina Jonckheere. Zij wil Torfs inhuren om een expertise uit te voeren op een
onbekend werk van de laatmiddeleeuwse schilder Martin Schongauer. Torfs, die een passionele maar
bizarre verhouding heeft met zijn assistente, vermoedt dat er iets niet pluis is met het schilderij. Toch
aanvaardt hij de opdracht als blijkt dat Christina Jonckheere in meer geïnteresseerd is dan in een louter
zakelijke relatie. Na een degelijk wetenschappelijk onderzoek schrijft Torfs een echtheidscertificaat uit en
wordt het werk voor een fortuin verkocht. Twee weken later bengelt hij aan een koord in zijn huis.
Zelfmoord op het eerste gezicht. Hoofdinspecteur Thomas Berg bijt zich vast in het onderzoek en ontdekt
dat er van zelfmoord geen sprake is. Als enkele dagen later een tweede slachtoffer valt, zit de anders zo
rustige universiteitsstad plots opgezadeld met een dubbele moord. Jo Claes (1955) woont en werkt in
Leuven. Hij schreef een aantal novelles en romans en publiceerde bestsellers over mythologie, hagiografie
en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met De Stenen Toren dat werd bekroond met de Debuutprijs.
Voor altijd mijn dochter Rachel Hore 2020-10-07 Een universeel en recent weer actueel taboe uit het
verleden: alleenstaande moeders die gedwongen werden hun kind af te staan ‘Aangrijpend en fascinerend.’
Santa Montefiore ‘Adembenemend. Een intens ontroerend verhaal over liefde, verlies en vergeving.’ Dinah
Jefferies Als de achttienjarige Alice Copeman in 1917 een jonge soldaat ontmoet die op verlof is van het
front, worden ze halsoverkop verliefd. Ze raakt zwanger, maar als het bericht komt dat haar geliefde is
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omgekomen, zet haar stiefmoeder Alice onder grote druk om haar dochtertje direct na de geboorte af te
staan. Na de bevalling blijft Alice gebroken achter, rouwend om haar kind en haar geliefde. Edith en Philip
Burns zijn ongewenst kinderloos en adopteren de baby, die ze Irene noemen. Irene groeit op met het gevoel
dat er iets ontbreekt in haar leven, dat ze anders is dan andere kinderen. Maar niemand vertelt haar de
waarheid, en uiteindelijk verhuist ze naar Londen, de grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht naar het
ware verhaal van haar af komst voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel verhaal over een liefde in tijden
van oorlog.’ The Telegraph ‘Dit gevoelige verhaal, dat twee generaties omspant, laat zien hoe het verlies
moeder en kind jarenlang beïnvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa Montefiore ‘Een
liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror ‘Ik heb echt van dit boek genoten. Hore benadert
moeilijke onderwerpen op een slimme, lichte toon en met een zonnige positiviteit.’ Daily Mail
Onland Arnaldur Indridason 2016-05-03 IJsland, 1979. In een meer bij de krachtcentrale op Reykjanes
ontdekt een vrouw een verminkt lichaam. Er zijn aanwijzingen dat de dode iets te maken heeft gehad met
de militaire basis op de Miðnesheiði. Daar stelt men echter geen prijs op samenwerking met de IJslandse
politie. Erlendur en zijn mentor Marion Briem proberen via allerlei omwegen informatie te verzamelen.
Erlendurs aandacht wordt bovendien in beslag genomen door een andere zaak: die van een meisje uit
Reykjavík, dat ongeveer vijfentwintig jaar eerder spoorloos is verdwenen.
De danseres en het mes Geert van Istendael 2020-09-15 Brussel, een jaar na de aanslagen van 2016. Een
prestigieus festival met experimenteel ballet. Een moord, tientallen verdachten, honderden sporen en geen
enkel alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn legio. Is er opnieuw een terrorist op pad? Was het
verterende afgunst tussen kunstenaars? Of iets wat niemand kan vermoeden? De kettingrokende, altijd
knorrige commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali Demir, proberen samen met hun brigadiers,
twee jonge, slagvaardige meiden, een pad te vinden door een labyrint van veronderstellingen en
mogelijkheden. Zullen zij erin slagen het kluwen te ontwarren?
Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery Robert M. Bojar 2020-11-17 Now in its sixth
edition, Robert M. Bojar's Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery remains the go-to
practical guide for all of those involved in the care of the cardiac surgery patient. Written in outline format,
it provides a comprehensive, detailed, and clearly explained review of cardiac surgical disease and
perioperative management that is of value to practicing cardiac surgeons as well as to cardiologists,
residents, fellows, advanced practice providers, critical care and floor nurses, perfusionists, and medical
students. Extensively rewritten with updated references to incorporate the latest concepts, guidelines,
protocols, and medications used in cardiac surgical practice, this classic text retains the pragmatic features
that have made it the gold standard reference that clinicians have used worldwide for the past 30 years.
Highlights include: Full coverage of cardiac surgical diseases, including pathophysiology, indications for
surgery per guidelines, and figures of operative procedures and diagnostic techniques, with a panoply of
examples Chronologic evaluation of patients from preoperative assessment to intraoperative considerations
to postoperative care for each procedure Extensive chapters discussing organ system management in the
ICU, followed by a discussion of later postoperative management and problems Incorporation of newer
techniques (TAVR, Mitraclip, etc.) within the chronologic format Easy access to information using an
outline format, markers on the free edges to identify chapters, synopsis pages at the beginning of each
chapter, and a comprehensive index to provide easy referencing within the text Updated references
throughout that are available from on-line resources 21 appendices summarizing order sheets, protocols,
commonly used drug doses, body mass index, and other important information Praise for the fifth edition:
"Surgeons are frequently asked to recommend a text that can be used to guide the care of their patients.
This comprehensive text is the standard by which any other text should be judged." —Critical Care
Medicine "It remains a classic and a must have for anyone involved in cardiac surgery." —Perfusion.com
De Bijles Sara Ney 2019-06-18 Grofgebekt. Arrogant. Een klootz*k. Er is geen twijfel over mogelijk,
Sebastian 'Oz' Osborne is de meest gelauwerde atleet van de universiteit, en waarschijnlijk ook de grootste
hufter. Een lopend, pratend cliché. Hij heeft vieze praatjes, een geweldig lichaam en het kan hem geen
barst schelen hoe jij of anderen over hem denken. Slim. Elegant. Conservatief. Vergis je niet, Jameson
Clarke mag dan misschien wel de meest hardwerkende student van de universiteit zijn, ze is zeker niet
preuts. Ze brengt het merendeel van haar tijd door in de bibliotheek en is waakzaam als het gaat om
viespeuken, atleten en hufters. En Oz Osborne valt in al die categorieën. Jameson is slim, sarcastisch en…
zeker niet wat je op het eerste gezicht zou verwachten. Hij wil haar beter leren kennen. Hij wil haar
helemaal gek maken. Hij wil… Haar. 'En zo schrijf je dus een college sports romance' 5**** Goodreads.com
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een gevangene die dorst naar
wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal het de mensen die me hier hebben laten
belanden, betaald zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik ben een
nerdy hacktivist; het internet is mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig;
een zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires, Victoria Quinn, Aurora Rose
Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky, Claire Contreras, Hannah Hill, Brenna
Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins, Natasha Madison, LP Lovell, Ella Miles, LJ Shen, Jennifer
Sucevic, Tijan, Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose, Nora
Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston, Vanessa Vale, Misha Bell,
Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het afsluitende deel van de razend populaire trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.' de
Volkskrant De jonge Solveig - verliefd en verloofd - lijkt een stralende toekomst tegemoet te gaan, maar een
tragisch ongeval maakt een einde aan haar geluk. Ze besluit zich terug te trekken op de Leeuwenhof, bij
haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het eerbiedwaardige landgoed verkeert in
slechte staat. Solveig heeft allerlei ideeën om het huis en het omringende landgoed te redden, maar welke
zijn goed en haalbaar? Als er een Amerikaan en een aantrekkelijke zakenman uit Stockholm op de
Leeuwenhof arriveren, opent hun inbreng en kennis voor Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil niets
liever dan een nieuwe start maken, voor de Leeuwenhof en voor de liefde. Maar kan ze haar verdriet om
haar verloren geluk achter zich laten? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof
staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De verslavende
nieuwe serie voor de lezers van De zeven zussen.’ NCRV-gids ‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en
Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX Magazine
Niet alles is liefde Rachel Gibson 2011-07-07 Clares societybruiloft is duidelijk van de baan als ze haar
verloofde met de wasmachinemonteur(!) betrapt. Het ene moment beleeft ze, in een prachtige roze
trouwjurk die ze nooit meer zal dragen het verschrikkelijkste moment van haar leven en het volgende
moment wordt ze wakker met de ergste kater van haar leven Tot overmaat van ramp ontdekt ze dat ze
weinig meer aan heeft dan een sexy niemendalletje en dat ze in bed ligt met Sebastian Vaughan, vroeger
haar onbereikbare jeugdliefde, maar nu een sexy journalist die de wereld over reist. Ergens tussen de toast
en de ochtendthee is haar leven veranderd in een complete puinhoop. Clare besluit de liefde voorlopig af te
zweren, maar Sebastian is niet van plan te vertrekken. De herinnering aan zijn sixpack doet Clares knieën
knikken, en de manier waarop Sebastian haar kust kan ze onmogelijk vergeten. Zal hij haar op andere
gedachten kunnen brengen? Waar we je vooral enthousiast voor willen maken is de heerlijke schrijfstijl van
Rachel Gibson. Alle woorden zijn raak, de dialogen treffend, en als lezer zit je binnen no time middenin het
verhaal. Krenten in de pap zijn de steamy en bepaald niet gecensureerde 'ontmoetingen' tussen de
hoofdpersonen. Gibson is op dit moment helemaal hot in Amerika, en wij begrijpen wel waarom: lezen dit
boek! Lifestylelog.nl
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich
afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen
reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar
moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van
de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts
Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede
boek in de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke NieuwZeelandse romans, onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de
wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
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 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
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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.
De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur onderzoekt de verdwijning van een
hopeloos verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen, schijngestalten en andere zwarigheden vormen
obstakels op een pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van het mysterie. De lezer is ook getuige van de
laatste zeven levensdagen van de vermiste. Een verrassende ontknoping werpt nieuw licht op de
wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een droogkomisch detectiveverhaal, literaire
suspense van de hoogste orde.
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Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa Jewells meest succesvolle en meest
aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar hele leven nog voor
zich. En toen, in een oogwenk, was Ellie verdwenen. Tien jaar later heeft Laurel de hoop nog altijd niet
opgegeven dat ze Ellie zal vinden. Als ze een charismatische man leert kennen voor wie ze als een blok valt,
brengt dit wat licht in haar leven. Maar wat haar volledig de adem beneemt is zijn negenjarige dochter.
Want dat meisje is het evenbeeld van Ellie. En alle onbeantwoorde vragen die Laurel al zo lang
achtervolgen komen in volle vaart terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft er nog steeds geheimen
prijs te geven? 'Ik daag je uit om dit boek neer te leggen voordat je bij het hartverscheurende einde bent
gekomen.' - DAILY EXPRESS
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