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Herschepping van de wereld / druk 6 Hendrik Floris Cohen 2008-09
IJsengel Nathalie Pagie 2018-10-02 Winnaar van de Thrillzone Award
voor Beste Nederlandstalige Thriller 2017 *****Vrouwenthrillers.nl
'IJsengel is als het Zweedse landschap: schitterend van een afstand maar
als je langer kijkt, zie je het drama dat zich tussen de schijn afspeelt en
dat is heel knap gedaan.’ ‘Een van de beste Nederlandse thrillerauteurs.’
M.J. Arlidge De brute ontvoering van mediamagnaat Berndt Müller zet
heel Zweden op zijn kop. Zijn vrouw en dochters zijn wanhopig en gaan,
tegen het advies van de politie in, met de ontvoerders in gesprek. Maar
wanneer ze het geëiste losgeld betalen, verandert er niets; Berndt blijft
spoorloos. Als blijkt dat de ontvoerders allen hun eigen redenen hebben
voor het misdrijf, slaat de vlam in de pan. Intussen ontdekt een klein
meisje dat Berndt wordt vastgehouden op een onbewoond eiland voor de
kust van Göteborg. Even lijkt zijn redding nabij, maar dan blijkt dat het
meisje net zo gevangen zit als hij... De pers over de boeken van Nathalie
Pagie ‘Casa Familia is een lekkere ouderwetse avonturenroman in een
modern jasje.’ Vrij Nederland ‘Overtuigend. De plot zit goed in elkaar, tot
en met de allerlaatste verrassende ontknoping.’ De Telegraaf ‘Wat begon
als een heerlijk luchtig te lezen thriller, is door de climax een boek
geworden dat indruk maakt. Knap!’ Thrillzone.nl
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos,
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miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de
mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende
serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed
heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze
hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem
lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen
bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland.
Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk
sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
De kustmoorden J.D. Barker 2021-03-30 Het begin van een
bloedstollende nieuwe serie door thrillerlegende James Patterson en
bestsellerauteur J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd
vertrouwen Michael en Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel,
na alles wat hun ouders hun hebben aangedaan. Als Michael thuiskomt
en het lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct
de politie. Maar als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat
Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar niets van
herinneren? Het mag duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met
hem speelt. Terwijl Michael wordt afgevoerd naar het politiebureau, zet
Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het dodental
Downloaded from laeducacionimporta.com on August 12,
2022 by guest

oploopt en de moorden steeds meer herinneringen aan hun kindertijd
oproepen, begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt?
Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat het seriemoordenaarsgenre nodig
heeft: een race tegen de klok en spanning tot het eind.’ **** VN
Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver, een van de beste die
ik tot nu toe gelezen heb.’ Clemens Gommers, Broese Boekverkopers,
Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer spannende boeken is Barker een
nieuwe ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’ Janna Navis,
Boekhandel Dominicanen, Maastricht
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste
single op aarde! De zomer staat voor de deur en al haar vrienden hebben
plannen waarin zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt
nadat ze de bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes heeft
georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én Facebook, waardoor ze
midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude vriend Kasper,
die een flitsend leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij haar
uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door te brengen. Er
staat Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt
halsoverkop verliefd óp en ín the city that never sleeps. Maar of die
liefde nu wederzijds is?
Zeil 25 en andere verhalen 2020-02-15 Deze verhalenbundel bevat naast
de novelle Parapsyche (1958) waarin Vance door een wetenschappelijke
bril naar paranormale fenomenen kijkt, een dozijn vooral vroege Vanceverhalen uit de periode van 1946 tot 1962. Enkele hoogtepunten: Recht
vooruit - Er wordt een ambitieuze expeditie op het getouw gezet om rond
het hele heelal te reizen. De theorie zegt immers dat als men maar lang
genoeg een exacte koers aanhoudt, men uiteindelijk weer op de plaats
van vertrek zal aankomen... Maar is er wel met alle kosmologische
effecten rekening gehouden? De Pottenbakkers van Firsk - Op de planeet
Firsk vereeuwigen de Pottenbakkers de zielen van hun overledenen in
het lichtende glazuur van aardewerk dat in het vuur van de lokale
vulkaan wordt gebakken. De kalk voor het glazuur wordt gewonnen uit
de beenderen van de doden. Maar wanneer er niet voldoende natuurlijke
sterfgevallen zijn, sommeren de Pottenbakkers weleens wat levenden om
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hun voorraad beenderkalk op peil te houden... Zeil 25 - Alvorens af te
studeren aan de ruimtevaartacademie, moeten acht cadetten een proeve
van bekwaamheid afleggen door een tocht te maken met een stokoud
zonnezeil. Hun instructeur is de tirannieke oude Henry Belt die het
ogenschijnlijk niet kan verdommen of het schip en haar bemanning wel
heelhuids naar de Aarde terugkeren... Inhoud: Zwart stof Recht vooruit
De betoverde prinses De Pottenbakkers van Firsk De bezoekers De
planeetmachine Dover Spargills grandioze gaffe Sabotage op de
zwavelplaneet Joe Driebeen Vierhonderd spreeuwen Sjambak
Parapsyche Zeil 25 Zeil 25 en andere verhalen is deel 6 van Het
Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight.
Omslagillustratie: Howard Kistler. Negen verhalen (in vertalingen van
Annemarie van Ewyck, Jaime Martijn, Ruud Bal en Venugopalan Ittekot)
verschenen eerder bij Meulenhoff. De bezoekers is een nieuwe vertaling
door Pon Ruiter van het eerder door Elvin Post met dezelfde titel voor
Meulenhoff vertaalde "The Visitors". Vierhonderd spreeuwen is een
nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het eerder door Elvin Post als
Vierhonderd merels voor Meulenhoff vertaalde "Four Hundred
Blackbirds". Sjambak en Joe Driebeen zijn twee door Zeno ter Brughe
herziene vertalingen. Joe Driebeen verscheen eerder als Joop Driebeen.
De bundel bevat tevens twee nog niet eerder in het Nederlands
verschenen verhalen, vertaald door Pon Ruiter: Zwart stof en Dover
Spargills grandioze gaffe.
Bloedband Linda Jansma 2019-10-31 Cirkel van het kwaad is een
thrillerserie over de zoektocht naar de ware toedracht van een twintig
jaar oude moord. Na Schaduwkinderen en Uitverkoren verschijnt in
oktober het derde deel en laatste deel: Bloedband. KOMT JULES ER
EINDELIJK ACHTER WAT ER MET HAAR FAMILIE IS GEBEURD?
Officier van justitie Jules Declerck krijgt op haar werk te maken met de
dood van de vijftienjarig Amber, die ogenschijnlijk het slachtoffer werd
van digitaal kinderlokken, oftewel grooming. Jules heeft al snel het
vermoeden dat er iets heel anders speelt. Als haar ex – misdaadjournalist
Harry Simones – anonieme tips over de zaak ontvangt, raken ze beiden
verstrikt in de duistere plannen van sekteleider Elijah Schillinger. Wat
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weet deze charismatische man eigenlijk over Jules’ verleden en over de
verdwijning van Jules’ moeder?
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.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe
academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten
aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten
in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven
om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot
Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De
boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het
raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk
complotverhaal boordevol actuele politieke thema’s . ‘Het Beiroet
hotpoint-7822-manual

3/10

Protocol’ van Joel C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de
Marcus Ryker-serie. De minister van Buitenlandse Zaken is onderweg
voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en de
Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie.
Amerikaanse en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te
vinden en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de
klok is... Moet hij wachten tot hij gered wordt of proberen te ontsnappen
– en hoe?
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn
ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat gebeurt er wanneer
Beatrice plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig
voelt? Zal Conrad haar vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit
het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier kennen,
en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement
om Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim
blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar
vader te praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te
brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil
zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch
nog van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn
terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft
nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar heeft
gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet
dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat vertrouwen te
herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het
ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van
voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer,
wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners
moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook
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voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus
zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les
houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat
blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de
cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is
mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet
makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan
weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet
Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen...
en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans
van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance
verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch
personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers
Weekly
Fortuna's kinderen Annejet van der Zijl 2021-09-30 Zou iemand in San
Francisco beseft hebben dat de deftige mevrouw de Fremery ooit
gedoopt was als slavin? En dat ze als kind door haar vader naar
Nederland was gesmokkeld omdat ze in haar geboorteland Amerika haar
leven niet zeker was? Kinderen van fortuin begint bij avonturier Leon
Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan een jonge slavin en volgt
hun oudste dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in
Goldrush-Californië. En hoe verging het hun nazaten, met hun
ongebruikelijke erfenis van enorme weelde en zwart bloed? Een
inspirerende familiesaga over mensen die hun leven niet lieten
begrenzen door risico's en hun liefdes niet door huidskleur.
De mooiste vinexwandelingen Paul Kurstjens 2016-10-26
Voorgoed betoverd Barbara Cartland 2021-01-20 Als de bewoners van
het plattelandsdorpje Steeple een bewusteloze jonge vrouw vinden weten
ze zeker dat ze met een heks te maken hebben. Naast haar ligt immers
een dode haan, en ze zit van top tot teen onder het bloed. Juist als ze van
plan zijn te testen of haar lichaam zinkt, redt de knappe, rijke markies
van Aldridge het meisje van een wisse dood. Wie is die mysterieuze
Idylla, die zich niets meer van haar leven kan herinneren? Barbara
Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft
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het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan
het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in
36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard
exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische
biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook
tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze
zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was.
Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In
de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige,
pure vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde
is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland een
oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden
heeft.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in
een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John
Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij
de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een
verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse
mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat
de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van
een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice
2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct
succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en
opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het
houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor
de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN
STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE
TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek
#1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste
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uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om
Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij
ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van
duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren.
Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven
die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven –
moet hij een laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te
laat is. Het lot van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan
haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en
ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen
houdt. De onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de
meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die
het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het
Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door
het grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij
Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale
uittocht te leiden. De Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare
risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is.
Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad,
totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te
verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair
bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun
queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte
veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een
beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is
omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet
zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de
macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te
heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd
gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans
zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal –
de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde
wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een
episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van
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ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van
gebroken harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal
van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die
ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle
leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle
boeken in de serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is
solide en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest
of Heroes)
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende
Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in
hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt
gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden.
Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen
niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie
en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde
buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont.
Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee
spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van
Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
Waddeneilanden Heike Völler 2005
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee
dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met
haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond.
Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint
vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
De boot en het meisje Jonathan van het Reve 2009-10-31 Leo heft een
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boot gekocht, een boot om op te wonen. Nu moet hij hem van
Lauwersoog naar Amsterdam varen. Het is een vrij grote boot, dus het
zou handig zijn al ser een paar vrienden meegingen om te helpen. Maar
wie? Rosa is de enige met wie Leo he teen paar dagen op een schip zou
kunnen uithouden; verder kent hij alleen maar saaie, dome en enge
mensen, voornamelijk geschikt om door Rosa en hem te worden bespot.
Maar al ser verder niemand meegaat, is het schip dan niet
onderbemand? En wil Rosa eigenlijk wel mee? De boot en het meisje is
een opgewekte novella over de aanloop naar een wanhoopsdaad.
Jonathan van het Reve (1983) heft in Amsterdam het gymnasium
doorlopen en daarna enige tijd gestudeerd. Hij werkt nu als kok. De boot
en het meisje is zijn debuut.
Hoop Leo Bormans 2015-09-08 Derde deel in de internationale
successerie 'The World Book of ...' Hoop is de ultieme menselijke kracht
en het tegenovergestelde van angst. In deze onzekere tijden is het
belangrijk dat we hoop als bron voor succes, veerkracht en geluk goed
begrijpen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 90% van de
wereldbevolking een hoopvolle kijk op de toekomst heeft. Hoop is
universeel, ongeacht leeftijd, geslacht of inkomen. De bekende
psychiater, Viktor Frankl, overlever van de Holocaust, schreef dat de
laatste vrijheid die men van de mens kan wegnemen de manier is hoe hij
tegenover de omstandigheden staat. Dat is de kern van hoop. Echte hoop
schept geen valse verwachtingen, maar is de bron voor positieve
emoties. Het laat ons nieuwe mogelijkheden zien en maakt passieve
mensen weer actief. Hoop heeft een gezonde invloed op onze mentale
gezondheid. Hoop stimuleert verandering.
Kleine zus Isabel Ashdown 2018-02-21 Een duistere psychologische
thriller, voor de lezers van Alex Marwood en Gillian Flynn Nadat ze
elkaar zestien jaar lang niet hebben gezien, worden de zussen Jessica en
Emily weer met elkaar herenigd. Nu ze hun lastige verleden achter zich
hebben gelaten, keert de warmte tussen hen gelukkig terug. Algauw
trekt Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele eilandhuis, waar ze
woont met haar man en dochtertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats
voor harmonie en familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt het. Maar als
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Daisy verdwijnt terwijl Jess op haar past, begint het perfecte leven dat
Emily zo zorgvuldig heeft opgebouwd uit elkaar te vallen. Had ze haar
zusje wel moeten vertrouwen, na alles wat er in het verleden is gebeurd?
De pers over Kleine zus ‘Het is non-stop actie in dit verslavende boek.’
The Sun ‘Een strakke thriller. Een van de beste boeken van afgelopen
zomer.’ Prima ‘Prachtig geschreven. Dit boek herbergt een duister
mysterie.’ Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega ‘Dit boek deed
me duizend angsten uitstaan.’ Red Magazine ‘Ik kon dit boek niet
wegleggen; het hield me wakker tot twee uur ’s nachts! Briljant.’ Liz
Fenwick, auteur van Het huis op de kliffen
In spiegelbeeld Emma Darcy 2014-07-01 Onderweg naar Zwitserland,
waar Kristy hoopt nog enkele familieleden te vinden, brengt ze een
nachtje door in Parijs. In het hotel wordt ze tot haar verbazing
doorgestuurd naar de mooiste suite - met een tussendeur naar de
aangrenzende kamer. Daarachter, ontdekt ze, staat een woeste, zeer
aantrekkelijke Fransman die haar beschuldigend toeroept dat ze hem in
de steek heeft gelaten!
DMC Kleuren Kaart Boek Voor Diamond Painting Diamond Painting
911 2019-08-04 DMC kleuren kaart boek voor diamond painting
2019Vandaag ga ik u de 2e editie laten zien van onze zeer eﬀectieve
DMC kleurenkaartboek voor 2019. Onlangs heb ik dit exacte boek
gebruikt om DMC-codes toete wijzen voor een reeks niet-gelabelde
boortjes. U weet misschien al dat DMC meer dan 450 kleuren gebruikt ...
Maar wat zijn ze? Sommige zijn duidelijk verschillend. Sommige lijken
erg op elkaar. Ze kunnen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar
ze zijn allemaal hier. Nou, er staat u wat te wachten! Waarom? Omdat ik
een complete lijst heb samengesteld in dit boek! Ik heb dit boek onlangs
bijgewerkt naar deze tweede editie omu te voorzien van 4 verschillende
lijsten: - Kaart # 1: DA VINCI-lijst - Kaart # 2: WARHOL-lijst - Kaart # 3:
VAN GOGH-lijst - Kaart # 4: PICASSO-lijst En het beste is, dat elke lijst
een speciale kolom heef, omnaast elke kleur de boortjes te lijmen. DMC
color chart for diamond painting
Het klaprozenjaar Corina Bomann 2017-09-26 Een ontroerende roman
over liefde, eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide op als enig
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kind zonder vader en sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin
te hebben. Als ze tot haar grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt
haar droom werkelijkheid te worden... tot bij een onderzoek duidelijk
wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft. Maar zij en haar
man noch haar moeder zijn de oorzaak van het defecte gen. Bang en vol
brandende vragen gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden
nooit over Nicoles vader wilde praten. Geconfronteerd met het verdriet
van haar dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren na de
Tweede Wereld-oorlog en de verbittering over alles wat Duits was die
toen heerste; over haar grote liefde uit Frankrijk en de tijd die hen
langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de grote eenzaamheid die ze
sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het verhaal van haar
moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden uit het verleden te
helen en haar kind een -toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar
vader... De pers over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar
ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse
landhuizen, exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen,
historische details en de romantiek van een verboden liefde.’ NBD
Biblion ‘Een mooie roman over de onthulling van een mysterieus
familiegeheim.‘ Chicklit.nl
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets
nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen
voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van
de recente ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian
Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan verschijnt er een
nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op Washington Island aan
de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar ingedutte
bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar
ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan
sommige grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De
waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
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,
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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
Michaels neef. Maar dat was toen. 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 binge-materiaal
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
De Wetenschap Van Overvloed Wallace Wattles 2019-02-06 The Science
of Getting Rich' heb ik niet vertaald met 'De Wetenschap van het Rijk
Worden' omdat rijkdom en rijk worden in onze tijd een andere
gevoelswaarde hebben gekregen dan in 1910, toen de grote economische
groei nog moest doorbreken. Dit boek gaat over waardecreatie in alle
gebieden van het leven en niet over de competitiegeest, die nu voor velen
onlosmakelijk verbonden is met rijkdom. Daarom heb ik gekozen voor 'De
Wetenschap van Overvloed' omdat dit de oorspronkelijke gevoelswaarde
goed benadert.Gerard Meerstadt
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2)
Blake Pierce 2019-07-19 "Een dynamische verhaallijn die je vanaf het
eerste hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book Review,
Diane Donovan (over Eens Weg) Van de bestverkopende mysterie-auteur
Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van psychologische
spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een Avery
Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die
Downloaded from laeducacionimporta.com on August 12,
2022 by guest

Boston stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en
daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de
sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet
de politie van Boston zijn meest briljante en meest controversiële
rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep
is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend
district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor
is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te
dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en
ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet.
Ze wordt genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de
verwrongen seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette,
terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar
valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets anders:
zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery
in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende en
onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan
voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere
psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is het
tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw
personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in
de Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk op
het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht
door karakters te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed
zijn beschreven dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun
angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek zit
boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de
laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens
Weg)
Terug naar het grote huis Harriet Evans 2016-04-04 Als Martha, moeder
van drie volwassen kinderen, op een avond de uitnodigingen voor haar
tachtigste verjaardag begint te schijven, weet ze dat haar plan om
eindelijk haar grote geheim te onthullen haar familie tot op het bot zal
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schokken. Vijftig jaar lang hebben zij en haar echtgenoot David samen
een perfect bestaan opgebouwd, voor henzelf en hun gezin. Maar
niemand weet welk offer ze daarvoor hebben moeten brengen. Nu kan
Martha niet langer leven met de leugen. De hele familie komt bij elkaar
in Winterfold, hun prachtige oude landhuis op het Engelse platteland:
Bill, de arts; Florence, de excentrieke academica; en Daisy, het kind dat
altijd anders was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen en geliefden
mee voor wat een groots feest moet worden. Wat zal er gebeuren als
Martha eindelijk de waarheid onthult?
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
Overzicht der geschiedenis van Suriname J. R. Thomson 1903
Verboden lust Megan Hart 2015-03-03 KORT VERHAAL Duizend dollar
voor seks met een onbekende? Omdat de studenten Melissa en Matt het
geld goed kunnen gebruiken, doen ze mee aan een onderzoek naar
seksuele aantrekkingskracht. Een week lang moeten ze samen
doorbrengen en allerlei taken uitvoeren. Hoewel ze absoluut niet aan
elkaars ideaalbeeld voldoen, laten de steeds opwindender opdrachten de
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erotische spanning tussen hen onverwacht snel oplopen. Bij elke hete
kus en bij elke sensuele streling brokkelt hun zelfbeheersing een beetje
verder af. Ze moeten echter tot de allerlaatste dag wachten voor ze aan
hun lust mogen toegeven... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in de e-bundel
5 Tinten verder 4.
Nachtelijk ritueel Laura Lippman 2014-01-14 Het is een echte traditie
in Baltimore: elk jaar op 19 januari verschijnt er ’s nachts een
vreemdeling bij het graf van Edgar Allan Poe met drie rozen en een fles
cognac. Op verzoek van een potentiële klant gaat privédetective Tess
Monaghan een keertje kijken. Dit jaar verschijnen er echter twee
vreemdelingen – en wordt een van hen doodgeschoten. Niet lang daarna
worden er drie rozen, cognac en diverse cryptische aanwijzingen voor
Tess achtergelaten. Ze is gedwongen zich in de zaak vast te bijten – of ze
nu wil of niet.
Droombeeld Loes den Hollander 2016-05-05 Nadat ze op klaarlichte
dag in haar huis wordt overvallen, verandert het leven van Maartje van
Duiven. Ze komt terecht in een achtbaan van ongeloof, verbijstering en
angst. Maartje durft nog maar weinig mensen te vertrouwen en zoekt
naarstig naar antwoorden. Maar daarbij ziet ze een belangrijk detail over
het hoofd.
Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-03-03 Liefde als het erop
aankomt van Daniela Krien is een sprankelende roman over liefde in al
haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde
als het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf
vrouwen die opgroeiden in de DDR en als jongvolwassenen de val van de
Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen
geworden tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur
meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is
evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar
geluk en liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent
liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op een zomeravond haar
toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en hun
verdriet is eindeloos. Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een bijna
meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld
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zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen
voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een
talentvolviolist; de hoop op een mooie toekomst vervliegt echter wanneer
haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een
ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over hoe het leven
je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie over honderd jaar iets wil leren over
het leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand van Kriens
roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is hét boek dat ik zou willen
overhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over
hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.’ – Denis Scheck,
WDR ‘Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische pretenties maar
mét uiterst precieze observaties van het alledaagse.’ – Deutschlandfunk
Vuurwerk Ian Rankin 2021-11-10 Wie vroeger in Mary King's Close
stierf, had de pest. Maar nu is er iemand gemarteld en vermoord.
Inspecteur Rebus ziet een Ierse connectie, maar zijn meerderen willen
daar niet aan. Het beroemde festival trekt drommen toeristen en
terreurdaden zijn dus een schrikbeeld voor het stadsbestuur. Maar het
kan altijd erger, concludeert Rebus als het schachtoffer geïdentificeerd
wordt. Hij is de zoon van een notoire gangster, die eigen ideeën heeft
over wraak. 'Big Ger' Gafferty mag dan achter tralies zitten, zijn macht
en meedogenloosheid zijn nog even groot als vóór zijn arrestatie door
John Rebus.
Nog een nachtje slapen ... feest! Jacques Vriens 2014-08-12 Het hele
jaar door zijn er feesten waar Wouter en zijn zusje Mieke naar uitkijken.
In Nog één nachtje slapen… feest! vieren ze de meest bijzondere feesten
van het jaar. Deze feestelijke bundel staat boordevol heerlijke
voorleesverhalen over Dierendag, Kerstmis, Sinterklaas, Oudjaar,
Moederdag, Pasen en nog veel meer.
Doodsteek Thomas Enger 2016-11-09 Henning Juul zit in een boot op een
donker meer. Een man met een vuurwapen zit recht tegenover hem. Aan
de voeten van de man ligt een lijk dat elk moment in het water zal
worden gedumpt. Henning weet dat hem kort daarna hetzelfde lot zal
treffen. En dat dat zijn eigen schuld is... Doodsteek is het vijfde en laatste
boek in de serie over misdaadjournalist Henning Juul. De delen kunnen
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los gelezen worden.
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