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Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin Riverboeken 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
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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.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Colman Monica Furlong 2004 Nadat ze uit hun dorp zijn gevlucht,
komen Colman, Leana en de heks Juniper aan in Cornwall. Daar
ontdekken ze dat de slechte Meroot Junipers broer gevangen houdt.
Vanaf ca. 12 jaar.
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.
Het einde der tijden Froideval 2012
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft
Frans op het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek
krijgt om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met
frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van
haar eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan
de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel
te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex,
die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair,
die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten.
Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven
aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel
zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun
liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke
College van de hand van Lizzie van den Ham.
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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.
Science, Grade 2 Crct Practice Tests Hsp 2006-10-01
Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende
karakters en achtergrond trouwen twee jonge mensen, maar na de
verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte beginnen de
problemen.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa 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 geëist. 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 veel
vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin Charlotte is voor het

varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin - doordat ze zo knap,
moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice
2014-10-11 In EEN GELOFTE VAN 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
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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.
Dromen van vrijheid Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 11 – Dromen
van vrijheid De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Omdat hij verlangt naar een nieuwe start vertrekt Clay Tahoma naar het
noorden van Californië, waar hij in de dierenkliniek en stallen van zijn
oude vriend Nate Jensen gaat werken. In Virgin River wordt hij door
iedereen met open armen ontvangen... behalve door de mooie Lilly Yazhi.
Deze kleine sterke vrouw intrigeert Clay in hoge mate. Hijzelf heeft de
naam een paardenfluisteraar te zijn, en hij is bezig een getraumatiseerde
jonge hengst te behandelen. Met zijn ervaring krijgt hij veel voor elkaar,
maar wat Lilly in korte tijd als vanzelfsprekend met het paard bereikt, is
onvoorstelbaar. Clay wil Lilly graag beter leren kennen, maar ze houdt
hem op een afstand. Heeft ze misschien iets naars meegemaakt, of ziet
ze hem gewoon niet zitten? Hij is vastbesloten uit te vinden wat er achter
haar afwijzende houding zit en haar over te halen hem te vertrouwen. Zal
de magie van Virgin River ook voor hem werken?
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 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.
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt
de Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau.
Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan
haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote
liefde, een verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en
moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen
uit het getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt in grafkisten en
via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven
de nazi's te omzeilen. Van elk kind dat ze wist te redden schreef Irena
Sendler de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden
vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Science, Grade 1 Crct Practice Tests Hsp 2006-10-01
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
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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.
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 Nieuw-Zeelandse 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’).
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 eik was getuige’.
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst
Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één 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.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt
geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur
Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar
leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang
haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te
helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt
lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is
gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke
vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait
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telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke
verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst
wil geloven.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De
politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Veroordeeld Paul Fleischman 2003 Nadat een 16-jarige Amerikaanse
jongen een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot
een vreemde taakstraf waardoor hij zichzelf beter leert kennen.
Op zoek naar Violet Park Jenny Valentine 2017-09-05 Jenny Valentine
brak internationaal door met haar debuut Op zoek naar Violet Park.
Daarna verscheen van haar hand de ijzersterke roman Gebroken soep.
Deze twee toptitels zijn nu in een nieuw jasje gestoken. Voordelig
geprijsd! In Op zoek naar naar Violet Park gaat de 16-jarige Lucas op
zoek naar de identiteit van een gestorven vrouw die in een urn in een
taxi is achtergelaten. Maar gaandeweg hij leert vooral iets over zichzelf.
In Gebroken soep krijgt de 15-jarige Rowan een foto van haar inmiddels
verongelukte broer. Dat is het begin van een spannende speurtocht naar
de jongen die haar de foto bezorgde. Wie is hij, en waarom heeft hij een
foto van haar broer? Over Op zoek naar Violet Park: ‘Een knap
geconstrueerd debuut dat je tegelijkertijd ontroert en aan het lachen
maakt, en ook volwassenen zal aanspreken.’ Bas Maliepaard
Science, Grade 4 Crct Practice Tests Hsp 2006-10-01
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.
Science, Grade K Crct Practice Tests Hsp 2007-03-01
Jeremy Fink en de sleutel tot het bestaan / druk 1 Wendy Mass 2009 Vlak
voor zijn 13e verjaardag krijgt Jeremy een kistje. Om het te kunnen
openen moet hij vier sleutels vinden. Samen met zijn buurmeisje begint
een hij een bijzondere speurtocht door New York. Vanaf ca. 14 jaar.
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
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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!
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen
tijd twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een
boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met een
bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding;
telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg
ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke,
folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt
te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn,
maar zijn team denkt daar anders over. En dan valt een derde
slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak
wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van
ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze
verwijzing bij het lijk aan.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school
met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de
monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is
om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze
bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend.
Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder
de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en
Melody te laten mislukken.
Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09 In Rusland is de
macht van president Valeri Volodin tanende en in een poging het
verloren gegane terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn ambities naar
het buitenland. Omdat de Verenigde Staten in het verleden dergelijke
expansieplannen altijd hebben gedwarsboomd, besluit Volodin tot een
andere aanpak. Een drijvende gasinstallatie in Litouwen wordt

opgeblazen. In Venezuela wordt een aanklager vermoord. Bij een aanval
op een trein met Russische troepen vallen tientallen doden. Wereldwijde
chaos is het gevolg. De terreuraanslagen lijken niets met elkaar te maken
te hebben, tot president Jack Ryan een beangstigend patroon ontdekt.
Maar hij heeft geen bewijs...
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont
in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is.
Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra
omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen
met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken?
Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een
briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van
Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor
beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers.
Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend
werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig
voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland
'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
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
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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!
Harcourt Science 2002
De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan
Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd,
hun koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van
hun nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn
nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van alle kanten
tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de
Verboden Bergen, een plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door
aanvallen van rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning
zijn zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien. Ondertussen moet
prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk
uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie
er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak.
Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met de rebel die
medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er
is meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe
koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te
regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De vraag is: door wie? Morgan
Rhodes wilde altijd al prinses worden, maar dan wel het type dat kan
zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere
tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd schrijver.

Naast haar werk is Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv.
Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale
bestellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. De Rebellen van
de Koning is het vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de
Kroonprinses.
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.
Science, Grade 3 Crct Practice Tests Hsp 2006-10-01
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.
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