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via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische
wereld van bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat
die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het
werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een
onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat
allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem
over?
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van
thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages
met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De
plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken
en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK
1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer
dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale
haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een
landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze
achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk,
getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als
Cassandra een baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland,
is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs
ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte
familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze
duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo glamoureus zijn als ze
lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra
maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen
gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een
gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken.
Een meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een serie
psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 –
BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen
een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating
is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op
zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
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.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf
van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse
bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de
verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Als je me weerziet Holly Goddard Jones 2013-07-31 De dertienjarige Emily
Houchens heeft niet veel vrienden. Ze brengt haar vrije tijd door in de bossen rond
haar huis, haar toevluchtsoord. Tot ze het lichaam van een jonge vrouw vindt.
Susanna Mitchell zoekt haar zus Ronnie, die verdwenen is sinds ze s nachts een bar
verliet. Naarmate Susanna meer ontdekt, realiseert ze zich dat haar zus al aan
het verdwijnen was v
r ze werd vermist. Al snel brengt deze verdwijning de
angsten en vooroordelen van de bewoners van een klein plaatsje aan het licht. Hun
verhalen komen samen in een gewelddadige climax, waardoor niet alleen Ronnies
lot, maar ook hun geheimen worden onthuld. ` De roman ademt een onheilspellende

Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli
Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd
gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Alleen op de vlucht Jack Kuper 2017-04-11 "Alleen op de vlucht" is het
aangrijpende, waargebeurde verhaal van een Joodse jongen, die aan de Holocaust
weet te ontsnappen. Tien jaar is hij pas, als hij op een dag thuiskomt en ontdekt
dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van
verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal
en zijn godsdienst en neemt hij een telkens wisselende identiteit aan. Een aangrijpend
en waargebeurd verhaal, dat door Publishers Weekly wordt vergeleken met het
dagboek van Anne Frank. Auteur Jack Kuper (1932) emigreerde in 1946 vanuit
Polen naar Canada. Hij woont in Toronto en geeft nog altijd regelmatig lezingen
over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in een
militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa proberen te
bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun ouders in Amerika
achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo veel mogelijk geld te sparen. Als
piloot Jack Novak gewond raakt en in het militaire hospitaal terechtkomt, is hij
direct van Ruth gecharmeerd. Maar Ruth wil haar hart niet verliezen, aan welke
man ook. Te midden van het gevaar en de spanning van de Tweede Wereldoorlog
zullen Jack en Ruth elkaar echter meer dan ooit nodig hebben. Op zilveren vleugels
voert de lezer mee van het Engelse platteland naar het levensgevaarlijke
luchtruim boven Frankrijk. Onderweg spelen liefde, vergeving en opoffering een
grote rol.
Bijna volmaakt Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 2 - Bijna volmaakt
Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
n probleem: er wonen te
weinig mannen... Eigenlijk was Liz niet van plan ooit nog haar gezicht te laten zien in
haar geboorteplaats Fool's Gold. Het is namelijk de woonplaats van Ethan
Hendrix, de man die ooit haar grote liefde was. Omdat hij haar jaren geleden heel
diep gekwetst heeft, wil ze hem nooit meer zien. Toch kan ze de noodkreet van haar
nichtjes onmogelijk negeren, en ze keert samen met Tyler, haar elfjarige zoontje,
terug om hen te helpen. Natuurlijk is het onvermijdelijk dat ze Ethan vrijwel meteen
tegen het lijf loopt. Hij is nog altijd onweerstaanbaar en bovendien erg blij haar te
zien. Liz snapt er niets van; hij wilde toch nooit meer iets met haar te maken hebben of met zijn zoon? Deel 2 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen
en ook los te lezen.
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 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 duplici natura confiscationis ... Carolus Bosch Reitz 1854
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten
grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die
talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is
een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRTjournalist 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?
Autocar 1999
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagi r speelt zich af in een
verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie,
misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon,
Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die
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sfeer. Goddard Jones heeft het talent om ook in parallelle verhaallijnen spanning
op te roepen. Ze heeft oog voor detail en een diepgaande empathie, waardoor haar
personages intens tot leven komen. THE NEW YORK TIMES
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 te houden. Hij 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.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog
nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren
in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve
McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Het Ka nstekenPatricia Cornwell 2017-05-18 Het Ka nsteken is het zesde boek
uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta
van auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20
bloedstollende crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Hoewel de weken rond
kerst voor de meeste mensen vreugde en liefde brengen, is het ook een periode waarin
geweld en criminaliteit toeneemt. Deze kerstperiode is niet anders. Op kerstavond
wordt in Central Park het naakte, levenloze lichaam van een jonge vrouw
aangetroffen. Wanneer patholoog-anatoom Kay Scarpetta en haar collega’s
Benton Wesley en Pete Marino op de plaats van het misdrijf arriveren, doen ze een
merkwaardige ontdekking... De schotwond in het hoofd en de stukken huid die van
het lichaam zijn afgesneden, doen vermoeden dat de gevreesde seriemoordenaar
Temple Brooks Gault is teruggekeerd. Maar wie is het slachtoffer? En kan
Scarpetta voldoende aanknopingspunten vinden, voordat de moordenaar opnieuw
toeslaat? Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom
Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en
Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond
met de Edgar Award en de Gold Dagger.
Dewey, de bibliotheekkat Vicki Myron 2011-10-09 Hoeveel invloed kan een dier
hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk dat een
achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele wereld,
op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn
leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een
van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak van de
bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan levend, en zij
verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de
bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde
zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten
van hem een wel heel onvergetelijke kat.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis
met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde
baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging
komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent.
- Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze
en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar
wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires
van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend,
zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en
hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie
Powell auteur van Julie & Julia
Een dame onwaardig Julie Klassen 2015-09-15 In ‘Een dame onwaardig’ van Julie
Klassen wordt een gezelschapsdame na een ongeval onverwacht aangezien voor
een vrouw van stand. Een geluk bij een ongeluk? Een jonge vrouw overleeft een
afschuwelijk ongeluk en komt bij in een warme, voor haar onbekende kamer. Haar bed
wordt omringd door de liefdevolle blikken van onbekenden. Haar geheugen laat
haar in de steek, maar ze herinnert zich vaag een tragedie met een baby. De ring om
haar vinger wijst haar op een leugen. Maar bovenal is er een geheim dat ze koste
wat kost voor zichzelf moet houden. Hoewel iedereen beweert dat ze veilig is,
begeeft ze zich in een huis vol vreemdelingen en kan ze niemand vertrouwen buiten
zichzelf. De historische romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regencyperiode, net als de kostuumdrama’s van Jane Austen en de zusjes Br nte.
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich
tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en hij haar
bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder krijgen! In no-time is ze weer vol
overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien wat lastig in een dorp
waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De charmante, Britse professor
Tom Barlow heeft er veel voor over om in de buurt van zijn onoffici le stiefzoon,
Charlie, te blijven. Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten
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verlaten. Tenzij hij op een of andere manier aan een green card kan komen...
De wetgeving op het recht van successie en van overgang bij overlijden toegelicht
Netherlands 1907
Help, ik heb een vriendje Emily Lockhart 2013-08-01 Ruby kan het bijna niet
geloven: ze heeft een vriend! Eentje die uit zichzelf langskomt, haar briefjes en emails
schrijft en zelfs croissants voor haar bakt. En hij kan nog fantastisch zoenen ook.
Ruby heeft het gevoel dat ze in een romantische film is beland. Maar welke film
duurt eeuwig? In de zomer gaat Ruby’s vriend Noel op vakantie naar zijn broer in
New York. Ruby en Noel hebben dagelijks contact, maar plotseling laat hij niets
meer van zich horen. Zelfs niet op haar zeventiende verjaardag! Wanneer hij
terugkomt, doet Noel alsof er niets aan de hand is. Ruby begrijpt er niks van: is hij
nu wel of niet haar vriend? Als de onweerstaanbare broer van haar vriendin Nora
vraagt of ze mee gaat waterski n, is de verleiding dan ook erg groot. Voor ze het
weet, heeft Ruby ja gezegd en haar liefdesleven in een puinhoop veranderd. Is ze Noel
nu voorgoed kwijt? En wat is er in New York gebeurd?
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op
mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar
n agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog
van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er
nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die
haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een
seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze
zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het
uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest van
een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en
gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat
ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal
toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met
haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar
kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met
een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een
aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat
je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als ik dat zelf niet
eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later kom ik
haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog
steeds die vurige blik in haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen
om haar vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te zeggen… en te
zien wat er gebeurt.
Een vrouw kennen Amos Oz 2019-07-04 Als zijn vrouw verongelukt, besluit een
Isra lische geheim agent om te stoppen met zijn werk en met zijn dochter, moeder en
schoonmoeder te verhuizen naar een buitenwijk van Tel Aviv. Zijn tijd brengt Jo l
Ravid door met het opknappen van zijn huis, met tuinieren en met zijn familie, buren en
een paar voormalige collega's. Na een leven lang de geheimen van anderen te hebben
ontraadseld, dwingen de dood van zijn vrouw en het bevreemdende gedrag van zijn
dochter hem om de leugens die hij zichzelf heeft voorgehouden onder ogen te komen.
Langzaam maar zeker breekt Jo l door het scherm heen dat hij om zichzelf heeft
opgetrokken en dat werkelijk menselijk contact in de weg stond.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde
verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen
reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen
heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de
diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van
deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al
jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
De geur van jasmijn Janice Y.K. Lee 2009-10-31 Soms is het einde van een
liefdesverhaal slechts het begin Hongkong, 1942. Will Truesdale is nog maar net
in de stad als hij een hartstochtelijke relatie krijgt met Trudy Liang, een
beeldschone half Portugese, half Chinese vrouw die het sprankelende middelpunt is
van de vele Europese feesten en partijen. Maar hun liefde wordt al snel
overschaduwd door de dreigende Japanse invasie. Die zal grote gevolgen hebben,
niet alleen voor hen beiden, maar ook voor de andere leden van hun besloten
gemeenschap voor wie, tijdens de donkerste dagen van de oorlog, vriendschap en
verraad hand in hand gaan. Tien jaar later komt Claire Pendleton vanuit het
Engelse platteland in Hongkong aan. De pasgetrouwde Claire raakt al snel
gecharmeerd van het rijke sociale leven in de kolonie. Ze wordt verliefd op Will,
met wie ze een verhouding krijgt Langzaam maar zeker ontdekt ze echter dat achter
zijn raadselachtige gedrag een dramatisch verleden schuilgaat. In De geur van
jasmijn neemt de schrijfster ons mee naar de kolonie die Hongkong ooit was. We zijn
getuige van het leven in de clubs, de cocktailpartys en de feesten; en we ervaren de
geuren en klanken van deze exotische stad. De geur van jasmijn is een betoverende
roman, bevolkt door personages die onmogelijke keuzes moeten maken, zoals die
tussen liefde of veiligheid, moed of overleven, en vooral: heden of verleden. Janice
Lee werd geboren in Hongkong waar ze, na een studie in de Verenigde Staten, nog
steeds woont. De geur van jasmijn is haar debuut en zal wereldwijd verschijnen.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek
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nog niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen.
Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een
onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan het licht
moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
Valse hoop Clare Mackintosh 2018-08-07 Een kaart op de sterfdag van haar
moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer
achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging... Clare
Mackintosh is de auteur van psychologische thrillers als 'Mea culpa' en 'Ik zie
jou'. 'Valse hoop' (Let Me Lie) is opnieuw een boek met verbijsterende twists. Een
kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna
doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de
politie vanuit ging...
Autocar & Motor 1994
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.
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 mediterrane dieet combineert met de 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.
Ik zie jou Clare Mackintosh 2017-05-30 Na haar succesdebuut ‘Mea culpa’ (I Let
You Go) slaagt Clare Mackintosh er opnieuw in een geweldige thriller te
schrijven. ‘Ik zie jou’ (I See You) is een thriller over forenzen, routines en obsessie.
Je treinreis, je rit naar je werk wordt nooit meer hetzelfde na het lezen van dit boek!
Wanneer Zo Walker, tijdens een treinrit naar haar werk, tot haar verbijstering
een foto van zichzelf in de krant ziet in de rubriek met seksadvertenties, is ze
vastbesloten uit te zoeken hoe die foto daar terecht is gekomen. Ze heeft geen
andere aanwijzingen dan de korrelige foto, een website en een telefoonnummer. Haar
familieleden wuiven het weg als iemand die misschien veel op haar lijkt. Maar dan
verschijnt er een foto van een andere vrouw, een vrouw die net als Zo elke dag
die trein neemt. Wanneer deze vrouw vervolgens gewurgd wordt gevonden, beseft
Zo dat ze gevaar loopt. Maar van wie komt dat gevaar? Iemand die net als zij
dagelijks die trein neemt? Iemand die precies weet wat haar routines zijn? Van ‘Mea
culpa’(I Let You Go) werden wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht
en ook ‘Ik zie jou’ (I See You) was na verschijnen direct een hit.
Waar rook is Grace Hitchcock 2020-01-10 ‘Waar rook is’ van Grace
Hitchcock is een wervelende mix van humor, spanning en romantiek, voor de
liefhebbers van Deeanne Gist en Karen Witemeyer. Op de Chicago World’s Fair in
1893 ziet Winnifred Wylde hoe een vrouw ontvoerd wordt. Ze vertelt het aan
haar vader, inspecteur bij de politie in Chicago, en probeert hem zover te krijgen dat
hij onderzoek doet naar deze en andere mysterieuze verdwijningen in de stad. Haar
vader doet haar idee n af als het product van een overactieve fantasie, maar

uiteindelijk gaat hij overstag en laat Winnie als secretaresse werken bij de man die
achter de verdwijningen zou zitten, dr. Henry H. Holmes, om hem in de gaten te
kunnen houden. Met een pistool onder haar rokken en m t een agent Jude Thorpe als
haar bodyguard. Lukt het haar om de dader te ontmaskeren of wordt ze zijn
volgende slachtoffer? ‘Waar rook is’ is de debuutroman van Grace Hitchcock en
is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Nevil Shute 1981
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van
de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
De Teruggekeerden
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 charmante en onafhankelijke 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
Arlie Russell Hochschild 2017-08-29 In
'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie Hochschild
Californi , haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden,
en trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in Louisiana, een van de armste
en meest conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een heel
ander leven leiden en er idee n op nahouden die haaks staan op die van haar.
Hochschild raakt bevriend met een automonteur, een aannemer, een
telefoonreparateur, een handelsreiziger, een vrachtwagenchauffeur, een conci rge
en een gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom zij tegen hun eigen belangen
in aanhangers zijn van politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat
de angst voor culturele achterstelling, economische achteruitgang en het gevoel
verraden te zijn door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt
Hochschild antwoorden op een van de cruciale vragen van de hedendaagse
westerse politiek: waarom verzetten mensen zich met hand en tand tegen
'progressieve' overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen
profiteren? Een must read voor iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme en
de alt-right-beweging wil doorgronden.
Jason Mott 2013-08-26 VERFILMD ALS 'RESURRECTION'
BINNENKORT OP NEDERLANDSE TV. Op een mooie augustusmiddag, bijna vijftig
jaar geleden, verdronk de achtjarige Jacob Hargrave in de rivier achter zijn huis.
Voor zijn ouders, Lucille en Harold, was zijn dood een bijna onoverkomelijke ramp.
Inmiddels hebben ze leren leven met het verdriet, en nu leiden ze een rustig bestaan.
Tot op een dag Jacob, blakend van gezondheid en nog steeds acht jaar, voor de
deur staat. Jacob is niet de enige die is teruggekeerd. Overal in het stadje, overal
in de wereld, duiken Teruggekeerden op. Ze hebben allemaal voedsel en onderdak
nodig, en algauw zijn het er zo veel dat steeds meer mensen zich bedreigd voelen.
Ook in het stadje waar Lucille en Harold samen met Jacob verder willen leven als
herenigd gezin, wordt de gemeenschap ernstig ontwricht. Oude vrienden worden
vijanden, en een confrontatie kan niet lang uitblijven. Niemand begrijpt waarom de
doden zijn teruggekeerd, en hoe dit mogelijk is. Maar
n ding is zeker: in de chaos
kiest iedereen voor zichzelf en voor zijn geliefden - dood of levend. Om Jacob te
beschermen worden Lucille en Harold tot keuzes gedwongen die verstrekkende en
dramatische gevolgen hebben.
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