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Het blauwe huis Preeta Samarasan
2011-10-07 Wanneer het
dienstmeisje van de welgestelde
familie Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat de
laatste in een reeks gebeurtenissen
die het leven van de zesjarige Aasha
op zijn kop hebben gezet. Binnen
enkele weken is haar grootmoeder
op mysterieuze wijze om het leven
gekomen en is haar oudste zus
voorgoed naar Amerika
vertrokken. Aasha blijft eenzaam
achter, gestrand in een familie die
langzaam uit elkaar valt. Tegen de
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achtergrond van het zinderende
Maleisi van de jaren zestig gaat
het verhaal terug in de tijd, om
stapje voor stapje de duistere,
complexe geheimen en leugens van
een immigrantenfamilie te onthullen.
Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het
wonderschone taalgebruik en de
superieure opbouw zullen de lezer
gevangen houden tot de laatste
pagina.
Kollewijn's vaderlandsche en
algemeene geschiedenis Anthonie
Marius Kollewijn (Nz) 18??
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Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud
Mertens en de jonge Kyra Slagter
weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge
kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet,
kan dat niet voorkomen dat er de
volgende dagen meer kinderen
ontvoerd worden. Er is geen enkele
connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de
acht en twaalf jaar oud en er
wordt geen losgeld ge ist. Diverse
Amber Alerts leveren niets op. Hoe
meer kinderen verdwijnen, hoe groter
de onrust in het land wordt. Voor
Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude
zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit
juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet
wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar
nog meer aan haar eigen vermiste
zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een
briefkaart van Sarina ontvangt.
IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix
van gruwel en Hollandse
"gewoonheid", onberispelijk en met
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veel vaart geschreven.' VN
Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Road & Track 1972
Het drielichamenprobleem Cixin Liu
2020-10-23 Het is 1967. Ye
Wenjie moet toezien hoe de Rode
Garde haar vader doodslaat
tijdens de Chinese Culturele
Revolutie. Deze moord zal niet
alleen haar leven tekenen, maar
ook de toekomst van de hele
mensheid. Veertig jaar later wordt
de nanotechnoloog Wang Miao
gevraagd om een geheimzinnige reeks
van zelfmoorden onder
wetenschappers te onderzoeken.
Wangs onderzoek leidt hem naar een
mysterieuze onlinegame en een
virtuele wereld die wordt beheerst
door de onvoorspelbare interactie
tussen haar drie zonnen. Maar is die
wereld alleen maar virtueel of
bestaat zij misschien echt? Dit is
het drielichamenprobleem, en het is
de sleutel tot alles: tot de dood
van de wetenschappers, tot een
samenzwering die lichtjaren omvat
en tot de uitroeiing die de mensheid
onder ogen moet zien. Het
drielichamenprobleem is het eerste,
adembenemende deel van een trilogie
over ruimte en tijd, en over het
voortbestaan van de aarde,
waarvan wereldwijd al meer dan
tien miljoen exemplaren werden
verkocht. Cixin Liu is de bekendste
en succesvolste
sciencefictionschrijver van China.
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kreeg Liu als eerste Chinese
schrijver ooit de Hugo Award, de
belangrijkste internationale prijs
voor een sciencefictionroman. De
trilogie wordt voor Netflix
verfilmd door David Benioff en D.B.
Weiss, de makers van de hitserie
Game of Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat
mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.'
BARACK OBAMA 'Een baanbrekend
boek. Een unieke combinatie van
wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie,
waarin koningen en keizers uit de
westerse en de Chinese geschiedenis
zich verplaatsen naar een
droomachtige gamewereld, terwijl
politieagenten en natuurkundigen
zich bezighouden met wereldwijde
samenzweringen, moorden en
buitenaardse invasies in de echte
wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Elke seconde telt Sophie McKenzie
2020-06-23 Charlie en Nat zijn op
de vlucht. Hun plan om een
terroristische organisatie te
ontmaskeren is mislukt, en de
betrokken politicus beweert nu dat
z j terroristen zijn. De jeugdthriller
Elke seconde telt is het
bloedstollende vervolg op 1
seconde van Sophie McKenzie, die
met haar debuut Vermist bijna elke
juryprijs in Engeland won. Voor
jongeren vanaf 13 jaar. Met politie
niet betreden-elastiek. Charlie en
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Nat zijn op de vlucht. Hun poging
om een terroristische organisatie
te ontmaskeren is mislukt. De
betrokken politicus, die torenhoog
in de peilingen staat, loopt vrij
rond. En h j beschuldigt juist
Charlie en Nat van terrorisme! Met
de politie en de terroristen achter
hen aan, ziet Charlie ziet maar
n
uitweg: ze moet in haar eentje naar
het hol van de leeuw om bewijs
tegen hem te verzamelen. Durft ze
dat? Zal het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
Car and Driver 1973
Nebraskaland 1972
De verre horizon Santa Montefiore
2021-03-23 Tegen de wensen van
zijn halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het
familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit
om op het landgoed te komen
logeren. Margot werkt aan een
boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek
als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich
allerminst vinden in de plannen van
zijn vader. Hij heeft na de scheiding
van zijn ouders alle contact met
zijn vader verbroken, maar nu JP
van plan is de vuile was over de
familie buiten te hangen, voelt
Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de
degens moet kruisen met de
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Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur
is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion
‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder
een dekentje met een kop thee te lezen
en absoluut een aanrader voor
iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Montefiore doet je vergeten waar
en met wie je bent.’ Libelle
Boating 1967-01
MotorBoating 1971-12
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 oudpresident heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle
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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
Yachting 1981-09
Het einde der tijden Froideval 2012
Lakeland Boating 1982
Een royale vergissing Julia Quinn
2021-04-15 De inspiratiebron
voor de #1 Netflix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey,
maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1820. Rijkdom, lust en verraad zijn
aan de orde van de dag in
negentiende-eeuws Engeland. En de
familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling,
Londens beruchtste rokkenjager,
tijdens een diner. In elk leven doet
zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Voor Michael
was het dat moment: de seconde
dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder
dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen
door haar schoonheid. Helaas
vond het diner in kwestie plaats op
de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met
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Nu is Michael meneer de graaf, en
Francesca is weer vrij. Helaas ziet
zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling.
Durft Michael hun vriendschap op
het spel te zetten door haar zijn
ware gevoelens te tonen? De pers
over de Familie Bridgerton serie:
‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend
populaire kasteelromans.’ ****
NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne
Jane Austen.’ Seattle Woman
Iedere dag, ieder uur Natasa
Dragnic 2011-05-03 Op het
moment dat de driejarige Dora de
cr che binnen stapt, valt Luka
flauw. Dora kust hem wakker en
vanaf dan zijn de twee kinderen
onafscheidelijk. Tot Dora op een
warme septemberdag met haar
ouders naar Parijs verhuist en
Luka achterblijft in Kroati .
Zestien jaar later brengt het
toeval hen opnieuw bij elkaar. De
drie prachtige maanden die ze samen
doorbrengen, lijken de opmaat te zijn
van een geweldige toekomst. Luka
moet eerst nog wat zaken
afhandelen in Kroati , en belooft
zo snel mogelijk weer terug te
komen. Maar dan hoort Dora niets
meer van hem
Outboard Motor Service Manual
Intertec Publishing 1987 Detailed
tips on periodic servicing,
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troubleshooting, general
maintenance and repair are
explicitly outlined in this manual.
Repair is easy with the
specifications and step-by-step
repair procedures included for
hundreds of models. Volume II
covers models with 30hp and
above.
The Rudder Thomas Fleming Day
1973
Field & Stream 1972-12 FIELD &
STREAM, America’s largest
outdoor sports magazine,
celebrates the outdoor experience
with great stories, compelling
photography, and sound advice
while honoring the traditions
hunters and fishermen have passed
down for generations.
Keto in 15 minuten - Mediterraans
Julie Van den Kerchove
2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet met de kracht van
gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15
minuten Met uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke
dag met volle teugen genieten van
veel verse groenten, fruit en het
beste wat de zee te bieden heeft, is
de sleutel tot een lang, gezond en
gelukkig leven. In haar nieuwe boek
Keto in 15 minuten Mediterraan
toont bestsellerauteur Julie Van
den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het
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kracht van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere
vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke
vetverbranding te activeren en van
de low carbkeuken een duurzame,
flexibele levensstijl te maken. De 70
mediterrane gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en zijn
gluten- en granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch,
vis en gevogelte.
Italiaanse kussen Abby Green
2011-11-10 Net wanneer Cara
wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardini ,
loopt ze Vicenzo Valentini tegen
het lijf - de man die haar ten
onrechte verantwoordelijk houdt
voor de dood van zijn zus. Tot
haar verbazing probeert hij haar te
verleiden, en blijkt ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden aan zijn
sexy Italiaanse accent en zijn
heerlijke kussen. Maar dan ontdekt
ze dat Vicenzo niet wordt gedreven
door hartstocht, maar door
wraak...
Boating 1967-01
Boating 1988-07
Outboard Motor Service Manual:
Motors below 30 hp 1979
Yachting 1973
Nu of nooit Cara Connelly
2020-11-24 Let’s party! Ellie
Marone is van plan het beste
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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...
Popular Mechanics 1961-05
Popular Mechanics inspires,
instructs and influences readers
to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY
home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on
the newest cars or the latest
breakthroughs in science -- PM is
the ultimate guide to our high-tech
lifestyle.
Veroverd door leugens Ella Miles
2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt
lezers een nieuwe, intense serie vol
dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht
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verkocht me alsof ik een ding was.
Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te
overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk,
vastbesloten en ving de klappen op.
Tot de dag dat ik brak. En juist dat
zorgde voor mijn vrijheid. Ik had
moeten wegrennen, opnieuw moeten
beginnen. In plaats daarvan keerde
ik terug. Om de man te vinden die me
had verkocht.
MotorBoating 1971-10
Onvoorwaardelijk Vi Keeland
2021-06-10 Steamy romance van
de populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles
achter zich laten en opnieuw
beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt
haar plannen overhoop. Gelukkig is
daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische
man. Hij weet niet alleen Aubreys
auto weer op de weg te krijgen,
maar hij haalt haar ook over om de
rest van de reis samen af te leggen.
Ze leren elkaar steeds beter kennen
en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt
dat Chance haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar niet achter
wat er precies aan de hand is. Wat
heeft Chance te verbergen? De
boeken van Vi Keeland en Penelope
Ward zijn wereldwijde bestsellers.
Samen schreven ze heerlijke romans
als onder andere Onweerstaanbaar
en Onuitstaanbaark. Vi Keeland
schrijft solo ook romans. In
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Nederland en Belgi lazen en
luisterden al meer dan 25.000
lezers haar verslavende dirty
office romance De baas.
Voor altijd kerst Susan Mallery
2021-03-30 Fool’s Gold - Voor
altijd kerst Fool's Gold lijkt de
ideale woonplaats, maar er is
n
probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net
een tweede kans in het leven
gekregen en is vastbesloten alles
eruit te halen wat erin zit! Omdat
Kerstmis veruit haar favoriete tijd
van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo
goed zelfs, dat ze extra hulp in
moet schakelen. Gabriel Boylan is
naar Fool's Gold gekomen om te
herstellen van een verwonding die
hij heeft opgelopen tijdens zijn werk
als legerarts. Hoewel hij niet
bepaald goede herinneringen heeft
aan kerst, biedt het werk in The
Christmas Attic een welkome
afleiding. Om nog maar te zwijgen
van de mooie eigenares, Noelle... Al
snel blijft het niet langer bij kussen
onder de mistletoe... Houden ze het
bij een feestelijke flirt, of wordt
het een kerstsprookje voor altijd?
Deel 12½ van de serie Fool’s Gold.
Dit verhaal is eerder verschenen en
ook los te lezen.
Flying Magazine 2002-08
Dag en nacht Jules Deelder
2014-11-27 Het werk van J.A.
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vitaal en no-nonsense. Voor het
vier onvergetelijke vrouwen, hun
eerst in een halve eeuw wordt er
strijd, hun geloofscrises en hun
van Deelders po zie een bloemlezing overwinningen.¶Lynn Austin schreef
gemaakt, en wie kan dat beter dan
vele succesvolle romans,
de burgervader van Rotterdam? De
waaronder De boomgaard,
democraat Aboutaleb heeft zich bij
Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het
zijn keuze laten leiden door zijn
huis van mijn moeder. Naast auteur
burgers, en brengt daarmee een ode
is ze een veelgevraagd spreekster.
aan een ongekend literair fenomeen.
Ze woont met haar gezin in Illinois.
Flying Magazine 2002-08
De jongen zonder hoop Victoria
Eva's dochters Lynn Austin
Quinn 2021-06-24 Ik heb een
2013-09-24 Vier generaties
geheim dat ik Derek nog niet heb
vrouwen dragen allemaal de
verteld, simpelweg omdat het iets
gevolgen van een vreselijk geheim.
is dat ik nooit met iemand wil delen.
Een meeslepend verhaal over vier
Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne.
onvergetelijke vrouwen, hun strijd,
Maar wanneer een late avond
hun geloofscrises en hun
plots een onverwachte wending
overwinningen. Een diep verlangen
neemt, dringt het tot me door dat
naar liefde en waardigheid verbindt
de waarheid aan het licht moet
de vier vrouwen in dit ontroerende
komen. Maar dan komt hij er zelf
boek. Zij moeten leren omgaan met de achter ... en dat maakt het een
keuzes die zij maakten en die hun
miljoen keer erger.
moeders v
r hen maakten. Maar de De kracht van een crisis Karel
vicieuze cirkel die hen al tientallen
Vinck 2021-06-17 "De
jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk wereldwijde corona-pandemie is een
te doorbreken.¶Al meer dan vijftig
geweldige, unieke opportuniteit, die
jaar leeft de tachtigjarige Emma
we met beide handen moeten grijpen."
Bauer met een geheim, dat zij uit
Dat is de opmerkelijke boodschap
alle macht verborgen heeft
van Karel Vinck, gewezen
gehouden. Maar als zij ziet hoe het
topmanager, die talrijke grote
huwelijk van haar kleindochter in
bedrijven door een zware crisis
het slop raakt, realiseert Emma
heeft gehaald. Zo'n crisis is
zich dat de leugens over haar eigen
(levens-)bedreigend, maar schept
huwelijk de levens van haar
tegelijk uitzonderlijk kansen. De
dierbaren verwoesten. Kan zij haar
zekerheden verdwijnen, de bestaande
kleindochter helpen de erfenis van
orde staat op losse schroeven,
verkeerde keuzes van zich af te
structuren worden vloeibaar. Het
werpen? Of neemt zij haar geheim en
is een uitgelezen moment om cruciale
haar gebroken hart mee het graf
verbeteringen door te voeren, om
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wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist Wim
Van den Eynde tientallen mensen uit
om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische
relance organiseren? Hoe bereiken

we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er manieren om
Europa te versterken? Hoe moeten
we onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
1968
Field and Stream 1972

The Rudder
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