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Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven
Excel 2007 voor Dummies G. Harvey 2007

daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met

Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot

gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe

van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een

gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de

pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven

toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder

waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de

volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige

liefde en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder

van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog

openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van

niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar

de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen

een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik

Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem

verder met mijn leven.'
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De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg

aanvulling op een Monseigneur van het Vaticaan. Deze film zal worden

naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste

uitgebracht in 2019. "Zijn Divina Commedia is een van de meest"

mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg

zichtbare "gedichten in de geschiedenis van de literatuur, en vanaf zijn

die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch

allereerste verschijning in manuscripten, werd de tekst vaak vergezeld

staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste

door miniaturen, die zijn beroemdste afleveringen illustreerden. Dino Di

omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal

Durante is 1 van de laatste van een lange en illustere lijst van kunstenaars

heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door

die het gedicht van Dante's heeft afgebeeld. Zijn schilderijen zijn niet

Mandela.

alleen illustraties van letters en/of afleveringen, maar worden werkelijk

Inferno: De Kunstcollectie Dino Di Durante 2014-12-01 "Inferno de

visuele interpretaties van de tekst zelf." Massimo Ciavolella, Ph.D.,

Kunstcollectie" van Dino Di Durante is een boek van een 72-delige

Centrum voor Middeleeuwse en Renaissance Studies directeur - UCLA,

kunstcollectie gebaseerd op Dante's Inferno verhaal, het eerste deel van

USA "Dino Di Durante’s schilderijen van Dante's Inferno zo zijn sterk,

het literaire meesterwerk - De goddelijke komedie geschreven door Dante

soms angstaanjagend, soms subliem, maar ze beschrijven allemaal

Alighieri in het begin van de 14e eeuw. Het doek versie van de techniek

perfect de schoonheid en de diepte van de menselijke ziel, de prachtige

gepubliceerd in dit boek verkopen tussen de $ 5.000 en $ 30.000, dus dit

spiegel van Gods beeld.” Monseigneur Marco Frisina, Divine Comedy

boek is een koopje maakt niet uit hoe je het bekijkt. Het merendeel van de

expert - Het Vaticaan "In uw handen is een andere uitdrukking van het

kunstwerken waren te zien in een film met de titel "Dante's Hell Animated"

levenswerk van een man, met een goddelijke obsessie, toegewijd om het

met Eric Roberts 'stem als Dante. De Italiaanse versie, getiteld "Inferno

nieuwe moderne leven tot een klassieke te brengen. Aangewakkerd door

Dantesco Animato", onder vele bekende beroemdheden. Beide versies

zijn verwondering over de genie van de onsterfelijke Dante, heeft Dino met

première op het Filmfestival van Cannes. De gehele collectie is te zien in

zijn hart en ziel opnieuw Dante's Inferno voor het moderne publiek

de aankomende film 'Inferno van Dante "met in de hoofdrol meer dan 30

proberen te verbeelden. Deze animatie is een visueel spektakel en een

kunstenaars en wetenschappers uit zowel de Verenigde Staten en Italië, in

unieke ervaring die de nieuwste computer spelletjes en special -effect films
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in het niets doen verdwijnen. " Christopher Vogler, Hollywood Story

Ph.D., Mythologische Studies aan Pacifica Institute, USA

adviseur en auteur van "The Writer's Journey" "De 72 schilderijen die deel

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye

uitmaken van de kunstcollectie van " Dante's Inferno “ zijn door Dino Di

genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht

Durante niet alleen de afbeelding van een grote literaire meesterwerk,

samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

maar ook een uitnodiging om ze te ervaren. Hij geeft leven aan een reeks

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye

beelden, die niet alleen vertelt de opmerkelijke reis van Dante, maar

realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft

nodigt u ook uit om te herbeleven, met rusteloosheid en verbazing, al zijn

dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets

emoties bijna tot in het kleinste detail. " Gianmario Pagano, Divine

zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een

Comedy toneelschrijver, Italië "Dino Di Durante's diepgaande kennis van

kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als

de Goddelijke Komedie hem in staat stelt om de vele nuances van Dante's

vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander

poëzie te uiten in zijn artistieke voorstellingen van de hel. Zijn kunstwerk

meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing

dient als een uitstekende inleiding op Inferno, kennis te laten maken de

neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

kijkers niet alleen met de karakters van de Italiaanse literatuur grootste

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd.

middeleeuwse epische, maar ook de structuur en de sfeer. "Brittany Asaro,

Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij

Ph.D., Centrum voor Middeleeuwse en Renaissance Studies, UCLA "Dino

dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te

Di Durante heeft zijn professionele en artistieke leven gewijd aan het

veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een

maken van Dante's Commedia beschikbaar voor breder en nu, zelfs jonger

nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

publiek. Hij gelooft in de kracht en relevantie van Dante's meesterwerk;

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

waardoor het verder animatie door artistieke beelden wordt een verdere

relatie betekenen?

openbare dienst aan de collectieve verbeelding dat moet rijke verhalen als

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het

dit om zichzelf te begrijpen in een complexe wereld." Dennis Slattery,

waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd
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geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot

over een welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de

de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

magie. En ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het meer

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met

over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de verschillende versies van

haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat

langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

het begin van een avontuur dat ze naar alle uithoeken van de stad brengt.

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

Maar gevaarlijke magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt hen. Om

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen

alle werelden te kunnen redden moeten Kell en Lila in de eerste plaats in

werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water

leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E.

breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

Schwab ‘Het mag Schemering heten, maar de magie schittert van licht en

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij

leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en intelligent verhaal.’ Booklist ‘De

tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

kleuren van magie is een juweel van een boek, onbetaalbaar en helemaal

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren

zijn eigen, onovertroffen categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van

kent en met tientallen reisgenoten sprak.

dit wervelende avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus

De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08 Deel 1 van de

Reviews 'Fenomenaal.’ SF Signal ‘Betoverend.’ Starburst

Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen van

Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003

nieuwe werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien De

Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King 2009 Dit boek richt zich

Schemering-trilogie werd door The Guardian en Waterstones uitgeroepen

met name op de meer serieuze hobby-fotograaf. Het eerste deel laat zien

tot een van de beste fantasyboeken van het jaar De meeste mensen

wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee

kennen maar één Londen. Wat bijna niemand weet, is dat er vier

bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte foto. Hierbij is

verschillende Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder magie.

aandacht voor digitale aspecten als pixels en bestandsformaten, maar

Rood Londen, waar magie wordt vereerd en de Maresh-dynastie heerst

meer nog voor de foto-techniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,
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sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken van goede portret-,

reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op

landschaps- en actie-foto's. Deel drie behandelt de computerkant: foto's

omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks

digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web publiceren. Het

het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de

afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's,

planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar

informatiebronnen op internet en onderhoudstips voor de camera.

volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte

Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen.

van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis

Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken

hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een

van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet

barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van

van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de

New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen

Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar

opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het

heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De vrouwen

pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden.

van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van

Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles

het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De

voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke

schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden

Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen

overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend -

vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.

en voorgoed. Lees verder »

Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou

Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28

te veel van hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de

onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich

Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw.

eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.

De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen

Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele Franse hof is in rep en
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roer: kardinaal Mazarin, de eerste minister van het koninkrijk, wil voor het

er dan van hem over?

volgende carnaval een groots Italiaans melodrama opvoeren. Maar welk

De kraamhulp Esther Verhoef 2014-02-25 'De kraamhulp' van Esther

complot gaat er werkelijk schuil achter deze weelderige opvoering? Dat

Verhoef: haar engste thriller ooit. Als Didi na een zware bevalling van haar

vraagt de jonge Atto Melani zich af, de hoofdrolspeler van het

eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze dolgelukkig met de hulp van de

geheimzinnige spel. Samen met zijn trouwe secretaris gaat hij op

kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat

onderzoek uit en stuit op een duidelijke samenzwering die teruggaat tot

langzaam. Miriam de Moor, werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de

het Florence van twee eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale editie is

plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze vermoedt kwade opzet

de andere kant van de roman Mysterium. Gezamenlijk vormen zij een

van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar

geheel in de Moebius-tetralogie.

Hennequins verleden groeit bij haar steeds meer de overtuiging dat ze te

PC Magazine 1994

maken heeft met een levensgevaarlijke psychopate. En juist deze vrouw

Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een

heeft zich onmisbaar gemaakt in het jonge, kwetsbare gezin... 'De

verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar

kraamhulp' beschrijft tien beslissende dagen uit het leven van drie jonge

anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer

vrouwen. Kwetsbaarheid, wilskracht en moordlust komen bij elkaar in een

bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is

beklemmende, ontroerende pageturner.

een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein

Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van

toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van

zestien nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt

bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die

ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval

hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan

met Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven,

het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in

misschien is Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht

een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit

slecht is hij niet.

web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude
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novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en

boeken nu verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa

de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak.

heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze

Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in

politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er

rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er

de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland

geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar

plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt

te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de

geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer

vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk

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

was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu

vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak

heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter

waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze

met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor

verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een

zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.

familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,

Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde

vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te

waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt,

vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot

moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een

Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede

wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,

deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van

gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen.

gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart

Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en

geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat

De oscilloscoop 2006

afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-

waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar
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oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger

het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich

gediend. Nadat hij voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het

met zijn lot te verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU -

genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de

GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin

oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij

River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat

daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan

ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie

zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby

voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar

elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op

broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's

aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River

verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze

lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging

boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.

om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te

Snellezen voor Dummies Andy Richard Sutz 2010

sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang daarna

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in

volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin

bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al

River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn

talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar

Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een

ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor

normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn

het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer

vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun

ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf

toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn

loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de

om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd

liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren

is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze

adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn

krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van

puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en
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heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug

adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben.

in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds meer

Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk

vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen,

wil veroveren!

dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de

Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20

terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon

“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent

voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des

en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk

oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in

goed gelukt om een reeks volledige en aangename personages te

beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt

creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie:

op het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen en

Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de

bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks,

succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis

een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek

te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een

#3 in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!

biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om

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

miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de

Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden.

elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar,

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

heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog

overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk,

nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien.

vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat

Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal

zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten

aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt

beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me

getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste

had verkocht.
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Statistiek voor Dummies / druk 2 Deborah Jean Rumsey 2012

getuige’.

Voel met mij Indigo Bloome 2013-02-20 Psychologe Alexandra Blake is

Word 2007 voor Dummies D. Gookin 2007

door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken.

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses

Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver

bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te

omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze

bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel

hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer

misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen

hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit

Genevieve en Vijftig tinten Grijs.

probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode

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

te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die

of haar voor altijd verliezen.

onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles

Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt,

te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het

reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse

dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en

kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme

probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk

Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar

en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny

grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze

Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand

graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven

verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het
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koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net

heeft klachten die veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn.

als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer

Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De meeste van deze

weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk

symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een

geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners

verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan

zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het

komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu

eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien

maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze

Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is

hormoongerelateerd zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen

aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan.

tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe

De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben

vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank

gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?

aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit de

Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze

praktijk.

psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp!

meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ *****

Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers

Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede

welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna

psychologische thriller die je constant op het verkeerde been zet.

vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was

Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen.

weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste

Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ *****

plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al

Thrillerlezers.blogspot.com

35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening

De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor

over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een

alle vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er

door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.

middenin zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar

Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen
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op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet

geld te sparen. Als piloot Jack Novak gewond raakt en in het militaire

echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat

hospitaal terechtkomt, is hij direct van Ruth gecharmeerd. Maar Ruth wil

weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker.

haar hart niet verliezen, aan welke man ook. Te midden van het gevaar en

Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?

de spanning van de Tweede Wereldoorlog zullen Jack en Ruth elkaar

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de

echter meer dan ooit nodig hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

mee van het Engelse platteland naar het levensgevaarlijke luchtruim

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man

boven Frankrijk. Onderweg spelen liefde, vergeving en opoffering een

een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft

grote rol.

ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser

succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze

2009-09 Tien verhaaltjes over koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven

niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze

de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige,

een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse

vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.

vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een

Finale als voorspel Nevil Shute 1981

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning

genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

allemaal begon...

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De

Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in een

Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België

militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa proberen

worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren

te bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun ouders in

ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo veel mogelijk

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.
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Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe

rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar

Ideale buren Brenda Novak 2011-10-07 Het is een prachtige, zonnige dag

achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een

in mei, en Samantha Duncan ligt zich te pletter te vervelen bij het

surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met

zwembad in haar achtertuin. Haar moeder, Zoe, is op haar werk; van haar

groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na

neurotische aanstaande stiefvader mag ze nergens aankomen, en omdat

één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,

ze de ziekte van Pfeiffer heeft, is ze gedwongen thuis te blijven van

maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt

school. Ze is dan ook blij als ze de buurvrouw hoort thuiskomen.

erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –

Misschien heeft Tiffany wel tijd om even met haar te kletsen.

eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van

Privédetective Jonathan Stivers van De Laatste Linie wordt gevraagd om

J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer

Zoe Duncan te helpen bij het opsporen van haar spoorloos verdwenen

die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een

dochter. Omdat niemand iets heeft gezien of gehoord en er geen enkel

spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’

spoor is, is hij ervan overtuigd dat Sam door iemand uit haar naaste

Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’

omgeving is ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe dichtbij Sam is, tot hij

Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet

begint te vermoeden dat de keurige buren misschien niet zo netjes zijn als

je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien

ze doen voorkomen...

tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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