Terex Ta35 Ta40 Articulated Dumptruck
Service Repair Manual
Getting the books Terex Ta35 Ta40 Articulated Dumptruck Service Repair Manual
now is not type of challenging means. You could not forlorn going taking into
consideration book store or library or borrowing from your contacts to
retrieve them. This is an definitely easy means to specifically get guide by
on-line. This online statement Terex Ta35 Ta40 Articulated Dumptruck Service
Repair Manual can be one of the options to accompany you taking into account
having further time.
It will not waste your time. assume me, the e-book will totally song you
supplementary thing to read. Just invest tiny times to contact this on-line
statement Terex Ta35 Ta40 Articulated Dumptruck Service Repair Manual as
without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Dromen van Italië Nicky Pellegrino
2020-07-14 Een huis kopen in Italië
voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en
Elise durven het aan. Maar lukt het
ze om hun Italiaanse droom waar te
maken? “Dit is je kans om je eigen
huis in Zuid-Italië te kopen voor
minder geld dan je voor een kop
koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele
historische huizen voor slechts ÉÉN
EURO per stuk. De enige voorwaarde is
dat de kopers hun nieuwe huis binnen
drie jaar renoveren en bereid zijn
een belangrijke rol te spelen in deze
kleine en vriendelijke gemeenschap.”
Als Salvio Valentini, de burgemeester
van het Italiaanse dorpje Montenello,
een aantal gebouwen in zijn geliefde
dorp te koop aanbiedt voor één euro,
gaat zijn bericht viral en wordt het
gemeentehuis overspoeld door
reacties. Bijvoorbeeld van de pas
gescheiden Mimi, die dit als dé kans
ziet om na haar scheiding een eigen
leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’
zoeken. Van Elise, die al jaren
probeert samen met haar vriend een
huis te kopen maar die in Londen geen
schijn van kans maakt op een
betaalbare woning. Van anderen die
een afgelegen paradijsje zoeken, een
bedrijf willen beginnen, aan een saai
leven of een ongelukkige relatie
willen ontsnappen. Het is aan Salvio
en zijn assistent Augusto om uit deze
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reacties die mensen te vinden die
passen bij hun droom van hoe hun
dorpje weer tot leven gebracht kan
worden, en om deze droom waar te
maken. Nicky Pellegrino heeft al vele
heerlijke romans op haar naam staan
die zich (deels) afspelen in Italië.
Laat je meevoeren naar haar
Italiaanse zomers en geniet!
Niets blijft over E. L. Todd
2021-01-14 Skye begint te geloven dat
zij en Cayson nooit over hun
meningsverschillen heen zullen kunnen
komen. De rest van de kliek raakt net
zo geïrriteerd door Caysons gedrag,
en Skye is enigszins gerustgesteld
dat ze niet de enige is. Ondanks de
avances van de knappe Ward, blijft ze
vasthouden aan de overtuiging dat er
maar één man is die ooit haar hart
zal hebben. Maar dat verandert
wanneer Skye Cayson een
onvergeeflijke fout ziet begaan.
Cayson blijft twijfelen over Skye.
Hij weet dat hij van haar houdt, maar
is dat genoeg om het verleden achter
zich te kunnen laten? Wanneer Sean
naar zijn appartement komt voor weer
een gesprek, vertelt hij Cayson iets
wat zijn leven voor altijd zal
veranderen. En het is misschien
genoeg om terug bij zinnen te komen.
Rolands leven gaat de goede kant op
wanneer hij een promotie krijgt
aangeboden op zijn werk. Alles valt
op zijn pootjes nu hij een vast
salaris en genoeg geld heeft om een
eigen woning te huren. Maar wanneer
hij samen met Heath naar eenDownloaded
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gaat, maakt Skye een opmerking die
hij maar niet van zich af kan zetten.
Conrad wendt zich tot zijn vader en
vraagt hem weer om een gunst, maar
hij is er niet zeker van of zijn
vader hem deze keer zal helpen.
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.
In corontaine Youp van 't Hek
2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp!
Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers
welke columnist altijd moest blijven.
Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk
mocht vertrekken. Het antwoord was
weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend
te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus
totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door
de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal
ook niet echt normaal was. Is het
nieuwe dat dan wel? Youp denkt van
niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet
namelijk niks zeker. Net als u en ik.
Is dat zijn kracht? Of juist zijn
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zwakte?
Ik, voor eeuwig Sacha Sperling
2011-10-07 Twee veertienjarige
jongens, Sacha en Augustin, gaan op
zoek naar thrills in het Parijs van
de bevoorrechten. Ze trekken van
feest naar feest, gaan van
appartement dat op de Seine uitkijkt
naar luxe hotelsuite; ze drinken,
roken, vrijen en spuiten, meestal
tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar
school als ze daar zin in hebben en
voelen zich door niets uitgedaagd. Ze
zoeken wanhopig naar steeds extremere
ervaringen, want wie geeft nog ergens
om in deze tijd? Niets doet ertoe.
Sacha Sperling beschrijft in Ik, voor
eeuwig de angsten, twijfels en
gevoelens van de jongere generatie en
laat met een avontuurlijke stijl zijn
verbazingwekkende literaire
volwassenheid zien.
World Highways 2004
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard
en waanzinnig sexy.’ Stephen King New
York, 2035. Een meisje van acht wordt
zwaar getraumatiseerd gevonden in een
steegje. Ze herinnert zich niets meer
en krijgt een nieuwe naam: Eve
Dallas. Vijfentwintig jaar later is
Eve een zeer getalenteerde detective
van de New Yorkse politie, maar haar
verleden blijft haar achtervolgen.
Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar
de echte verrassing moet nog komen:
een vrouw met groene ogen en rood
haar drukt hem een glas champagne in
handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie
ze was, maar Eve Dallas herinnert
zich deze Julianna maar al te goed.
Het lijkt erop dat Julianna haar
zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal
vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids
‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil
worden in een spannend maar ook
romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle
ingrediënten die garant staan voor
uren leesplezier.’ Thrillzone.nl
‘Robb neemt je mee door de straten
van New York en weet je met het katen-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’
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**** Dethriller.blogspot.nl
Kinderscènes Valery Larbaud
2021-05-18 Dit boek bevat de nooit
eerder integraal vertaalde Enfantines
van Valery Larbaud. Met toevoeging
van een destijds niet opgenomen
‘enfantine’ en gravures uit een
geïllustreerde editie van 1926. In
Kinderscènes roept Valery Larbaud
fijnzinnig de fantasie- en
gevoelswereld van kinderen en jonge
adolescenten op, onnadrukkelijk in
het teken van de verglijdende tijd of
tegenover de nuchtere stijl van
volwassenen gesteld. Soepel, beeldend
en geestig weet hij de vluchtige
kinderziel in taal te vangen. Deze
verrassende verhalen hebben ruim een
eeuw nadat ze in 1918 in Frankrijk
als bundel uitkwamen nog steeds een
onnavolgbare charme. ‘Enfantines
bevat prachtige verhalen.’ – Maarten
’t Hart ‘Een alleraardigste, zachte,
heel licht ironische, schuwe,
vriendelijke man. Je bent telkens
bang hem in de conversatie te hard
aan te stoten.’ – E. du Perron over
Larbaud aan Jan Greshoff ‘De
Enfantines zijn zo eenvoudig, zo
helder, zo argeloos schalks dat je
erg goed moet kijken om te ontdekken
waar Valery Larbauds kunst precies in
schuilt.’ – Roger Grenier ‘Uw
verrukkelijke Enfantines dompelen me
onder in pure tover. Ik lees en
herlees ze een voor een.’ – André
Gide aan Valery Larbaud
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.
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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
Strafkind. Gevangen bij de nonnen
Wieke Hart 2020 In de katholieke
opvanghuizen van de Zusters van de
Goede Herder werden tientallen jaren
lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag
in, dag uit verrichtten ze
dwangarbeid in wasserijen en
naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg,
Velp en Almelo. Praten was verboden.
Vluchten werd afgestraft. Het laatste
opvanghuis werd in 1972 gesloten. In
Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van
kinderen gevonden. 0Het eerste deel
van 'Strafkind' is een aangrijpend,
psychologisch verhaal over het leven
van zo?n meisje, geschreven door
Wieke Hart. Het tweede deel door
Maria Genova, bevat de historische
feiten hoe de katholieke kerk deze
kwalijke zaken zo lang geheim wist te
houden. Veel slachtoffers vertellen
voor het eerst de schrijnende
verhalen die ze zelfs hun eigen
familie nooit kwijt wilden. Jonge
meisjes werden voor het minste
geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen
braaksel opeten. 0De meeste
Nederlanders weten nog niets over het
bestaan van de wasfabrieken. Op dit
moment verenigen de slachtoffers zich
om compensatie te eisen voor hun
kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst
onthult een boek wat er bij de nonnen
gebeurde.
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het
politiebureau zit een jongen van
zestien nagelbijtend te wachten op de
inspecteur die hem komt ondervragen.
Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in
elk geval. Dat voorval met Elke? Daar
heeft ze zelf om gevraagd. Of niet?
Oké, toegegeven, misschien is Nathan
wel een etter. Af en toe. Maar
slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
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De verre horizon Santa Montefiore
2021-03-23 Tegen de wensen van zijn
halfzus Kitty Deverill in, verkoopt
JP Deverill het familiekasteel aan
een grote hotelketen. Ook nodigt hij
de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het landgoed
te komen logeren. Margot werkt aan
een boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek
als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich
allerminst vinden in de plannen van
zijn vader. Hij heeft na de scheiding
van zijn ouders alle contact met zijn
vader verbroken, maar nu JP van plan
is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich
geroepen om in actie te komen. Zelfs
als hij daarvoor de degens moet
kruisen met de 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
Familiegeheimen Astrid Holleeder
2020-07-09 Familiegeheimen - het slot
van een trilogie, samen met Judas en
Dagboek van een getuige - is een
pleidooi voor een bestaan dat niet
bepaald wordt door anderen. Een leven
waarin Astrid Holleeder het heft in
eigen hand neemt, en kiest voor de
liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid
Holleeder openhartig en meeslepend
over het leven dat zij en de andere
leden van de familie - moeder Stien,
dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
kinderen Richie en Francis - leiden,
voor en tijdens het proces tegen
Willem Holleeder. Maar vooral is er
ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens
van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder
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volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige
van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog
niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet
haar een vraag stellen, die ik haar
nog niet heb durven stellen. En dan
kan ik verder met mijn leven.'
Niets erger dan spijt Jos Pierreux
2018-05-25 Terwijl in het hele land
terreurdreiging niveau 3 heerst,
worden in Knokke twee tienermeisjes
verkracht. Hun aanrander heeft
kenmerkende tatoeages. Luk Borré bijt
zich in het onderzoek vast. Er wordt
een aanslag gepleegd op zijn leven:
wie wil zich op de speurder wreken en
waarom? Als mama Borré
gehospitaliseerd wordt, heeft zij
maar één wens. Haar zoon wordt geacht
ervoor te zorgen dat die ingewilligd
wordt. Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Trammelant komt blijkbaar in
de beste families voor want ook het
huwelijk van overste Theofiel Mangels
staat op springen.
Drie jaar Anders Roslund 2021-06-01
Twee meisjes verdwenen op dezelfde
dag toen ze slechts vier jaar oud
waren. Ze rusten voor altijd op
hetzelfde kerkhof. Alleen liggen ze
geen van beiden daadwerkelijk in hun
graf. Rechercheur Ewert Grens en
undercoveragent Piet Hoffmann gaan op
onderzoek uit. De zoektocht naar een
verband tussen de twee meisjes leidt
hen naar een gruwelijke, perverse
wereld. Kunnen ze de meisjes levend
terugvinden? De tijd dringt.
‘Onverbiddelijk spannend.’ – Skånska
Dagbladet ‘Roslund is een briljante
misdaadauteur.’ – Dagens Nyheter ‘Een
uitermate zenuwslopende pageturner.’
– Svenska Dagbladet
Voor wie de klok slaat Jo Claes
2016-03-22 In Leuven gebeurt het
onvoorstelbare: op de openingsdag van
het nieuwe academiejaar worden plots
schoten afgevuurd op de stoet
professoren in toga. De toeschouwers
stuiven gillend uit elkaar; de chaos
is compleet. Op de straatstenen
blijft een man dood achter.
Hoofdinspecteur Thomas Berg is niet
alleen getuige van de aanslag,
tijdens de achtervolging van de dader
verliest iemand van zijn team het
leven. Berg voelt zich
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verantwoordelijk voor de dood van
zijn collega en is vastbesloten uit
te zoeken wie achter de aanslag zit.
De eerste tekenen wijzen op een
politieke moord, maar wie heeft er
belang bij op een groep professoren
te schieten? Berg staat voor een
raadsel. Hij krijgt hulp van Tatyana,
de assistente van het slachtoffer.
Stilaan begint er iets tussen hen te
groeien. Tot Tatyana hem iets vertelt
wat niemand had vermoed en de zaak
een bijzonder dramatische wending
krijgt. Jo Claes woont en werkt in
Leuven. Voor wie de klok slaat is
zijn nieuwe Thomas Berg-roman. Uit
dezelfde reeks werd De mythe van
Methusalem bekroond met de Hercule
Poirot-publieksprijs 2014 en De
Gouden Strop 2015. Naast
misdaadverhalen, schreef Claes ook
novellen en romans en publiceerde hij
bestsellers over mythologie,
hagiografie en iconografie. Meer
info: www.jo-claes.be
http://www.houtekiet.be/boeken/p/deta
il/voor-wie-de-klok-slaat-e-book
Onverwacht geluk Danielle Steel
2021-05-04 Wegdromen met een verhaal
dat je raakt met Onverwacht geluk, de
nieuwe roman van Danielle Steel! Als
de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en
oudere Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een droom. Maar
als ze plotseling zwanger raakt, weet
ze dat trouwen uitgesloten is en
vlucht ze terug naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt ze altijd pech
te hebben in de liefde... Wanneer
Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige
dochters, toch ineens uit onverwachte
hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk
alles voor de wind te gaan. Maar hoe
sterk is de band tussen Isabelle en
haar dochters als er een geheim uit
het verleden aan het licht komt?
Spaanse minnaar Abby Green 2011-11-22
Rowan had nooit gedacht dat ze haar
man en zoontje ooit nog zou
terugzien. Volkomen onverwacht loopt
ze hen in een Londens hotel tegen het
lijf, en het is haar meteen duidelijk
dat Isandro Salazar haar veracht. Hij
haat haar omdat ze hem en hun baby
vlak na diens geboorte heeft
verlaten, maar ze kan hem onmogelijk
vertellen wat haar ertoe bewoog die
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afschuwelijke beslissing te nemen. Nu
is ze terug en wil ze wanhopig graag
het contact met haar kind herstellen
- én met Isandro. Want ondanks zijn
woede en wrok is er nog steeds die
onweerstaanbare aantrekkingskracht...
De Donovan Brothers-brouwerij
Victoria Dahl 2019-01-08 In de
Donovan Brothers-brouwerij bruist en
borrelt het, en niet alleen van het
bier! (1) Bruisende kussen (Feelgood
9) Met haar blonde paardenstaart en
grote groene ogen ziet Tessa Donovan
er helemaal uit als the girl next
door. Dat verklaart misschien waarom
rechercheur Luke Asher haar niet
meteen ziet staan wanneer hij
arriveert bij de Donovan Brothersbrouwerij om een inbraak te
onderzoeken. Daarbij heeft hij al
genoeg aan zijn hoofd, zoals het feit
dat zijn collega zwanger is en
iedereen denkt dat híj de vader is.
Toch zoekt hij Tessa steeds weer op.
En al snel wil hij nog maar één ding:
haar in zijn bed! (2) Tintelend
verlangen (Feelgood 13) Met Olivia
Bishop is geen lol te beleven. Dat is
althans wat haar ex altijd zei. En
wat duidelijk blijkt uit haar saaie
bobkapsel en bril. Omdat ze wel wat
plezier kan gebruiken, besluit ze
haar leven drastisch om te gooien.
Vanaf nu komen haar vriendinnen op de
eerste plaats en laat ze zich niet
meer door een vent de wet
voorschrijven. Maar wanneer ze met
haar boekenclub in een bierbrouwerij
belandt en de sexy Jamie Donovan
ontmoet, weet ze dat ze ernstig in de
problemen zit. Want deze man hoeft
maar naar haar te kijken, en ze is
als was in zijn handen... (3)
Verfrissend anders (Feelgood 17) Het
was bedoeld als onenightstand. Eén
nacht vol passie. Vervolgens zouden
Beth Cantrell en Eric Donovan ieder
hun eigen weg gaan. Dat was de
afspraak, en de enige reden waarom
Eric Beth die nacht in de waan liet
dat hij zijn wildere jongere broer,
Jamie, was. Want waarom zou iemand
als zij, nota bene de manager van een
seksshop, geïnteresseerd zijn in de
saaie, conservatieve Eric? Tot zijn
grote schrik loopt hij haar maanden
later onverwacht tegen het lijf - en
nog wel in de brouwerij! Een kwestie
van tijd dus voordat ze de waarheid
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over hem ontdekt. En dat terwijl hij,
nu hij haar weer ziet, niets liever
wil dan een herhaling van die ene
nacht... Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Als van jou houden verkeerd E. L.
Todd 2020-07-09 Cayson en Skye
genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht
samen in hetzelfde bed. En ze brengen
elk moment van de dag met elkaar
door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om
echt intiem te worden, omdat ze
beseft dat ze nooit weer gewoon
vrienden kunnen worden als hun
relatie niets zou worden. Wanneer ze
dit aan Cayson bekent, leidt zijn
reactie tot een kantelmoment. Slade
geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt
het heerlijk om elke avond uit te
gaan met een ander meisje en houdt
van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en
daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn
hulp wordt echter niet gewaardeerd.
Slade en Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou verdwijnen.
Maar wanneer het op een avond van te
veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte.
Een nacht van dronken seks tegen de
muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit.
Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Zwart Erewoord Victoria Quinn
2018-06-14 Ik heb alles voor Rome
opgegeven. De enige vrouw waar ik
niet zonder kon leven. Maar kon ik me
aan mijn belofte houden en mijn rug
naar alles toekeren? Zou ik echt mijn
leven als Dominant achter me kunnen
laten? Of zou ik haar alsnog mee de
duisternis intrekken?
Over elk vergeten heen Jo Claes
2017-03-21 Op een kunstveiling in
Antwerpen is hoofdinspecteur Thomas
Berg er getuige van hoe een bronzen
beeld van onstantin Meunier tegen een
recordprijs wordt verkocht. Het beeld
stelt de mythologische figuur Psyche
voor en dateert van 1894. De nieuwe
eigenaar, die toevallig in hetzelfde
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hotel logeert als Berg, wordt die
nacht vermoord en het beeld gestolen.
De belangrijkste verdachte is een
Leuvense antiekhandelaar, tot op
Valentijnsdag een tweede slachtoffer
valt. Zijn hart is doorboord met een
pijl en zijn lijk ligt
tentoongespreid in de crypte van de
man die ooit opdracht gaf om het
beeld te maken. In de loop van het
onderzoek wordt duidelijk dat het
kunstwerk de helft is van een set,
Eros en Psyche, waarvoor twee
geliefden model hebben gestaan: een
meisje uit de Leuvense burgerij en
een joodse jongeman die tijdens de
Tweede Wereldoorlog aan de Gestapo
werd verraden. Het oude
liefdesverhaal, de moord op
Valentijnsdag, de pijl in het hart...
alle elementen lijken erop te wijzen
dat de dader doelbewust de mythe van
Eros en Psyche kopieert, tot er een
derde dode valt en Berg beseft dat er
nog iets veel gruwelijkers aan de
hand is.
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.
Gemaskerde betovering Victoria Holt
2021-03-08 De jonge Suewellyn
Mateland heeft maar één droom voor
ogen... Ooit zou ze, koste wat het
kost, in het Mateland familiekasteel
wonen in Engeland. Maar Suewellyn,
woonachtig op een klein eiland in de
Stille Zuidzee, heeft als
buitenechtelijk kind geen enkel recht
op het kasteel dus hoe zou ze deze
droom ooit kunnen verwezenlijken?
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Door een tragische ramp op het eiland
ziet ze plotseling de omstreden
oplossing om haar intrede te maken in
het fabelachtige kasteel. Ze raakt
verstrikt in haar eigen web van
bizarre leugens en bedrog. Weet ze
haar diepe geheim verborgen te houden
of wordt ze ontmaskerd? Victoria Holt
was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor
Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als
geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke
fantasie en romantiek. Hibbert
beschikte over een breed talent en
schreef verschillende genres onder
meerdere pseudoniemen, variërend van
oude fictieve familieverhalen tot
thrillers. Als Victoria Holt schreef
Hibbert voornamelijk gotische romans
die gaan over romantiek met een
tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn
verschenen en wereldwijd meer dan 100
miljoen keer verkocht zijn.
De bol van Kandra (Oliver Blue en de
school voor Zieners—Boek 2) Morgan
Rice 2019-12-06 “Een krachtig begin
van een serie die een combinatie van
pittige protagonisten en uitdagende
omstandigheden belooft, niet alleen
voor tieners maar ook voor volwassen
fantasy fans die op zoek zijn naar
epische verhalen, gevoed door
krachtige vriendschappen en
vijanden.” --Midwest Book Review
(Diane Donovan) (over Een Troon voor
Zusters) “De verbeelding van Morgan
Rice kent geen grenzen!” --Books and
Movie Reviews (over Een Troon voor
Zusters) Van #1 bestverkopende
fantasy auteur Morgan Rice komt een
nieuwe serie voor jonge tieners (en
ouder)! Fans van Harry Potter en
Percy Jackson – zoek niet verder! In
DE BOL VAN KANDRA: OLIVER BLUE EN DE
SCHOOL VOOR ZIENERS (BOEK TWEE), is
de elfjarige Oliver Blue terug in het
heden en moet hij zijn best doen om
Armando te redden voordat zijn
voorbestemde sterfmoment aanbreekt.
Maar wanneer Oliver erachter komt dat
de heilige Bol van Kandra is
gestolen, weet hij dat het aan hem is
– en alleen aan hem – om de school te
redden. De enige manier om dat te
doen is door terug in de tijd te
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reizen, naar Engeland in 1690. Daar
moet hij een heel belangrijk persoon
zien te redden: Sir Isaac Newton. De
Obsidian School heeft zelf ook
krachtige Zieners. Zij zien Oliver
het liefst verdwijnen. Wanneer ze
Chris, Olivers pestkop van een broer,
inschakelen en transformeren, zou dat
weleens kunnen uitlopen op een
gevecht tot de dood. DE BOL VAN
KANDRA is boek #2 in een meeslepende
nieuwe serie vol magie, liefde,
humor, liefdesverdriet, tragedie,
lotsbestemming en een verzameling
schokkende verrassingen. Je zult
verliefd worden op Oliver Blue en het
zal lastig worden om het boek ’s
avonds neer te leggen. Boek #3 in de
serie (DE OBSIDIANS) is nu ook
beschikbaar! “Dit is het begin van
iets opmerkelijks.” --San Francisco
Book Review (over Een Zoektocht van
Helden) Eveneens beschikbaar zijn de
andere fantasy series van Morgan
Rice, inclusief EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING),
met meer dan 1,300 vijfsterren
recensies!
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21
Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische
leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed
and breakfast begonnen in Umbrië.
Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van
het begin af aan is het een groot
succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat
ze niet vrijwillig uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder
dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een
naam. Claudette dacht dat ze voorgoed
afscheid had genomen, maar nu blijkt
dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus
zal ze moeten terugkeren naar waar
het ooit allemaal begon...
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik
Groen 2020-11-03 Het allerlaatste
dagboek van Hendrik Groen, de meest
geliefde bejaarde van Nederland Voor
iedereen die wil weten hoe het met
Hendrik Groen gaat na zijn eerdere
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dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig
winnaar van de NS Publieksprijs Van
de boeken van Hendrik Groen zijn meer
dan 900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is
vertaald in 36 landen De tv-series
van de dagboeken trokken wekelijks
gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.'
Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting
van het verzorgingshuis in AmsterdamNoord is Hendrik Groen overgeplaatst
naar Bergen aan Zee. De Oud-MaarNiet-Dood-club is uit elkaar
gevallen. Af en toe is er een
Omanido-reünie waarbij het ouderwets
gezellig wordt en de drank ruimhartig
vloeit, maar verder is er niet veel
meer om naar uit te kijken. Hendrik
moet constateren dat de tijd niet
meer zo mild voor hem is: hij wordt
steeds vergeetachtiger en begint het
overzicht te verliezen. Dat levert
het nodige gestuntel op. Hij besluit
opnieuw een dagboek bij te gaan
houden in een poging weer wat meer
grip op de werkelijkheid te krijgen.
En anders kan hij er in ieder geval
nog eens nalezen wat hij allemaal
vergeten is. Het leven wordt er niet
aangenamer op als ook in Bergen aan
Zee het coronavirus alles op zijn kop
zet. En helaas is er geen Evert meer
om er foute grappen over te maken, al
doet de voorheen zo brave Hendrik
zijn best om zijn vriend hierin te
evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie
trouwe vrienden over om hem op het
rechte pad te houden: Leonie (88),
Frida (10) en Juffrouw Jansen (4).
Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met
deze bondgenoten sleept Hendrik zich
opgewekt naar de eindstreep.
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
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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
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.
Het klaprozenjaar Corina Bomann
2017-09-26 Een ontroerende roman over
liefde, eenzaamheid en familiebanden
Nicole groeide op als enig 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
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familiegeheim.‘ Chicklit.nl
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.
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi
2021-06-22 De ontdekking van deze
roman is toch wel het personage van
Eleonora, die moediger is dan menig
man in haar tijd.’ - El Correo over
Aquitanië, land van water 1137. De
hertog van Aquitanië – de meest
welvarende regio van Frankrijk –
wordt dood aangetroffen in
Compostella. Het lijkt op een complot
en zijn dochter Eleonora zint op
wraak. Daarom trouwt zij met de zoon
van degene die volgens haar de
moordenaar van haar vader is:
Lodewijk VI, koning van Frankrijk.
Maar de koning sterft tijdens de
bruiloft van zijn zoon onder gelijke
verdachte omstandigheden. Eleonora en
Lodewijk VII zullen samen moeten
uitvinden wie hem, als onervaren
koning, op de troon wil hebben.
Tientallen jaren voor de dood van de
hertog van Aquitanië wordt een
onbekende jongen door zijn vijf
moeders achtergelaten in een bos.
Misschien is hij een monster, of
misschien een heilige... maar de
kleine jongen overleeft en zal
uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws
Europa worden. Deze roman overspant
een eeuw vol wraak, bedrog en strijd,
en beschrijft op overweldigende wijze
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het mysterie rond de drie personen
die het begin vormen van wat later
Europa zal worden genoemd. ‘Als het
schrijven van een roman is als het
bouwen van een kerk, dan heeft Garcia
een kathedraal gebouwd. Een
fantastisch, perfect gecomponeerd
middeleeuws kunstwerk. Het is de
roman waarvan ik zou willen dat ik
hem had geschreven.’ – Juan Eslava
Galán
De rode Koningin Juan Gómez-Jurado
2021-06-15 Deel 1 van de Antonia
Scott-trilogie, dé Spaanse
bestsellersensatie Jon Gutiérrez is
een zachtaardige rechercheur bij de
politie van Madrid. Soms laat hij
zich te veel meeslepen door het
onrecht in zijn stad. Als hij zelf
bewijsmateriaal achterlaat om een
beruchte pooier op te kunnen pakken,
wordt hij beschuldigd van corruptie
en geschorst. Om het vertrouwen terug
te winnen moet hij ene Antonia Scott
ervan overtuigen de politie bij te
staan in een spraakmakende moordzaak.
Het probleem? Antonia Scott weigert
al twee jaar om haar appartement te
verlaten. Ooit was Antonia een
veelbelovende rekruut van ‘De Rode
Koningin’, een eliteteam dat speciaal
werd opgeleid om in het diepste
geheim misdaden op te lossen. Maar na
een tragisch verlies heeft Antonia
zich teruggetrokken uit de
maatschappij. Ze wil niemand spreken
en al helemaal niet bijspringen in
een moordonderzoek. Dat het
slachtoffer de zoon is van een
invloedrijke bankdirecteur, en dat
zijn lijk midden in een
zwaarbeveiligde villawijk tot op de
laatste druppel is leeggebloed,
verandert daar niets aan. Maar dan
blijkt dat de tienerjongen niet het
enige slachtoffer is. En dat alleen
Antonia de gruwelijkheden kan
stoppen. In de pers ‘Gómez-Jurado is
de beste Europese thrillerauteur van
dit moment. Verraad de plot van De
Rode Koningin alsjeblieft aan
niemand, zelfs al zul je na het lezen
over niets anders willen praten.’
Zenda ‘Een rollercoaster vol
plottwists en verrassingen. Dit is
een auteur die precies weet aan welke
touwtjes hij moet trekken.’ ABC
Cultural ‘Gómez-Jurado is hét bewijs
dat Spaanse thrillers van even hoog
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niveau kunnen zijn als de beste
Engelse en Amerikaanse spanning.’ El
Cultural de El Mundo
Een stapje verder Brenda Novak
2018-09-11 Silver Springs Is deze bad
boy niet juist het béste wat haar kan
overkomen? Deel 2 Na een zware
scheiding heeft Sadie Harris moeite
de eindjes aan elkaar te knopen. Als
serveerster verdient ze niet genoeg
om rond te komen, laat staan om de
voogdij over haar zoontje te krijgen
- een strijd die ze absoluut wil
winnen. Wanneer ze een advertentie
ziet staan voor huishoudster, besluit
ze te reageren. Spannend vindt ze het
wel. Ze gaat dan immers werken voor
Dawson Reed, de bad boy die onlangs
terechtstond voor moord! Dawson heeft
de mensen in Silver Springs genoeg
reden gegeven om hem te wantrouwen,
maar in dit geval is hij onschuldig.
Hij wil zijn verleden achter zich
laten en de familieboerderij
opknappen, zodat zijn gehandicapte
zus weer thuis kan komen wonen. De
hulp van de lieftallige Sadie blijkt
al snel onmisbaar. Na een tijdje
merkt hij dat hij méér van haar wil,
maar durft zij het aan iets met hém
te beginnen?
De kracht van hormonen Susanne EscheBelke 2020-12-08 Het boek voor alle
vrouwen die aan het begin van de
hormoonchaos staan of er middenin
zitten. Meer dan de helft van de
vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft
klachten die veroorzaakt worden door
hormonen die uit balans zijn.
Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze
symptomen bij vrouwen boven de 40
zijn het resultaat van een
verandering in de hormoonbalans, en
worden niet goed behandeld. Dit kan
komen omdat het niet wordt herkend,
of vanwege het idee dat vrouwen nu
maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met
deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd
van ellende en lijden te zijn. De
auteurs laten in dit boek zien hoe
vrouwen een beter, gezonder en
gelukkiger leven kunnen leiden, met
dank aan de laatste onderzoeken uit
de wetenschap en voorbeelden uit de
praktijk.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry
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2020-11-03 Als haar grootmoeder
overlijdt, reist Sandrine af naar
haar laatste woonplaats: een eiland
voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor
maar € 12,99 De jonge journalist
Sandrine heeft haar grootmoeder nooit
gekend. Als ze hoort dat de vrouw is
overleden, wil ze graag de plaats
bezoeken waar haar grootmoeder
vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het
koude, grijze eiland en maakt kennis
met de bewoners. Die zijn daar, net
als haar grootmoeder, in 1946 komen
wonen en er nooit meer weggegaan. Al
snel vermoedt Sandrine dat de
bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners
zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan
het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur
Damien Bouchard te horen krijgt dat
er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed
aan. De vrouw, die Sandrine heet,
beweert een vreselijke ontdekking te
hebben gedaan op een eiland niet ver
van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je
nachtrust! Eenmaal begonnen kun je
niet meer stoppen met lezen. Maar pas
op! Niets is wat het lijkt.’ *****
Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je
van je stoel; een ongelooflijk goede
psychologische thriller die je
constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl
‘Nog nooit zo’n goeie thriller
gelezen. Toevluchtsoord zit vol
plottwists en het einde is
mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Topcollectie 26 (6 verhalen) Sarah
Morgan 2016-04-05 (1) TROTS &
ONWEERSTAANBAAR - Een en al
temperament, en dat in een
adembenemende verpakking – kunnen
Kelly, Alexa en Stasia zó'n
verleiding weerstaan? Vier jaar nadat
hij Kelly voor het altaar liet staan
is Alekos terug. Niet alleen eist hij
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zijn ring terug, hij wil ook háár
terug – in zijn bed. Deze keer zal ze
de knappe Griek moeten weerstaan,
maar hoe? Ze kan slechts twee dingen
bedenken die hem echt afschrikken:
het huwelijk en kinderen. Net datgene
waar zij van droomt... Het huwelijk
met de sultan van Zangrar is prinses
Alexa’s enige hoop op een veilige
toekomst, hoewel ze vreest dat haar –
valse – imago van rebelsheid hem niet
zal bevallen. Wanneer ze haar hart
lucht bij Karim, zijn lijfwacht,
voelt ze zich voor het eerst
beschermd en begrepen. Maar met een
lijfwacht kan een prinses niet
trouwen... Na door haar echtgenoot,
Rico, te zijn beschuldigd van
overspel, ontvlucht Stasia Sicilië.
In Engeland wacht ze af wat de trotse
- en razendknappe - Siciliaan zal
ondernemen. Pas na een jaar zoekt hij
haar op, met een verrassend verzoek:
omwille van zijn zusje verlangt hij
van haar dat ze doet alsof ze nog
steeds gelukkig getrouwd zijn... (2)
VERRUKKELIJKE CHANTAGE - Meedogenloze
tycoons, die hartstocht aanwenden om
hun doel te bereiken... en verrast
worden door de liefde! In
SCHAAMTELOZE CHANTAGE sluit sexy
zakenman Lucas de in zijn ogen
staatsgevaarlijke journaliste Suzy op
in zijn luxueuze Italiaanse villa.
Daar verleidt hij haar, zodat hij
haar als zijn minnares dag én nacht
in de gaten kan houden. Tot hij
ontdekt dat niet de staat, maar zijn
hart in gevaar is... In VURIGE
VEROVERING zint Marcos op wraak op de
familie Winter. Door Tamsin Winter die gaat trouwen met een sjeik met
wie hij ook nog een appeltje te
schillen heeft - te ontvoeren, slaat
hij twee vliegen in één klap. Dan
blijkt dat Tamsin geen verwende
rijkeluisdochter is, maar een
begeerlijke jonge vrouw... In AANZOEK
UIT WRAAK lijkt Anton alleen maar met
Emily te zijn getrouwd om een
schandaal uit het verleden van hun
families te wreken. Nu zit ze aan hem
vast, want de arrogante magnaat
dreigt haar familie te gronde te
richten als ze hem verlaat. Of zijn
het hun vurige nachten die haar
beletten zich van hem los te maken?
Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
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Het Koningshuis van de Scotch
Penelope Sky 2018-06-28
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 drielichamenprobleem Cixin Liu
2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie
moet toezien hoe de Rode Garde haar
vader doodslaat tijdens de Chinese
Culturele Revolutie. Deze moord zal
niet alleen haar leven tekenen, maar
ook de toekomst van de hele mensheid.
Veertig jaar later wordt de
nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om
een geheimzinnige reeks van
zelfmoorden onder wetenschappers te
onderzoeken. Wangs onderzoek leidt
hem naar een mysterieuze onlinegame
en een virtuele wereld die wordt
beheerst door de onvoorspelbare
interactie tussen haar drie zonnen.
Maar is die wereld alleen maar
virtueel of bestaat zij misschien
echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is de
sleutel tot alles: tot de dood van de
wetenschappers, tot een samenzwering
die lichtjaren omvat en tot de
uitroeiing die de mensheid onder ogen
moet zien. Het drielichamenprobleem
is het eerste, adembenemende deel van
een trilogie over ruimte en tijd, en
over het voortbestaan van de aarde,
waarvan wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren werden verkocht.
Cixin Liu is de bekendste en
succesvolste sciencefictionschrijver
van China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg Liu als
eerste Chinese schrijver ooit de Hugo
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Award, de belangrijkste
internationale prijs voor een
sciencefictionroman. De trilogie
wordt voor Netflix verfilmd door
David Benioff en D.B. Weiss, de
makers van de hitserie Game of
Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat
mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.'
BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek.
Een unieke combinatie van
wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie, waarin
koningen en keizers uit de westerse
en de Chinese geschiedenis zich
verplaatsen naar een droomachtige
gamewereld, terwijl politieagenten en
natuurkundigen zich bezighouden met
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wereldwijde samenzweringen, moorden
en buitenaardse invasies in de echte
wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Oorlogsgeheimen Jacques Vriens
2014-05-08 Het Zuid-Limburgse dorp
waar de elfjarige Tuur woont, is
bezet door de Duitsers. Tuur en zijn
buurmeisje Maartje vinden dit eerst
wel spannend. Maar langzaam maar
zeker komen de kinderen erachter dat
de bezetters in staat zijn tot de
ergste dingen. De volwassenen
proberen zoveel mogelijk voor hen
geheim te houden: de Engelse piloot
die op zolder verstopt zit, wie de
Duitsers helpen en wie er in het
verzet zitten. Dan vertelt Maartje
aan Tuur dat ook zij een groot geheim
heeft. Ineens komt de oorlog heel
dichtbij… Deze speciale filmeditie
biedt het verhaal én exclusief
beeldmateriaal uit de film.
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