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Prentenboeken lezen als
literatuur Coosje van der
Pol 2010
Over grenzen Helma van
Lierop-Debrauwer 2005
Pleidooi om in het
literatuuronderwijs in de
Tweede Fase van het
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voortgezet onderwijs plaats
in te ruimen voor literaire
jeugdromans.
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
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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
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tientallen reisgenoten
sprak.
Publieke zaken in de
marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we
van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de
publieke belangen
voldoende? Welke
verantwoordelijkheden
komen marktpartijen en de
overheid toe? In dit rapport
plaatst de
Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(WRR) de discussie over
marktwerking in het
perspectief van de
ingrijpende
maatschappelijke
transformatie die zich in de
afgelopen decennia heeft
voltrokken. De onderlinge
verhoudingen tussen, maar
ook binnen de domeinen
markt, overheid en
samenleving zijn veranderd.
Het marktwerkingsbeleid
werd daardoor met lastige
vraagstukken
geconfronteerd. Beleid
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gericht op het behartigen
van publieke zaken zal in de
huidige marktsamen¬leving
op een bredere leest moeten
worden geschoeid dan
waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd
ontworpen. De WRR werkt
deze visie uit door in het
bijzonder aandacht te
besteden aan de
verantwoordelijkheden voor
de publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten
slotte analyseert de WRR
hoe de overheid kan bevorderen dat deze
verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden
genomen.
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.
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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.
De stagiair Lizzie van den
Ham 2021-06-02 Isa van
Doornbosch geeft Frans op
het Thorbecke College. Als
ze van de directeur het
verzoek krijgt om een aantal
maanden een stagiair te
begeleiden, doet ze dat met
frisse tegenzin. Ze houdt nu
eenmaal van een strakke
planning en van haar eigen
schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra
Tristan de Rooij de school
binnenstapt, groeit haar
tegenzin nog meer. Hij is
veel te nonchalant naar
haar zin en bovendien lijkt
hij ontzettend op haar ex,
die een vreemdganger en
flierefluiter was. En toch
kan Isa de stagiair, die
eigenlijk veel te jong voor
haar is, maar niet Downloaded
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hoofd zetten. Sterker nog:
het lijkt erop dat Tristan
haar ook wel ziet zitten.
Toegeven aan haar
gevoelens zou echter haar
baan en reputatie op het
spel zetten... Kunnen Isa en
Tristan elkaar vinden,
ondanks het feit dat hun
liefde verboden is? Een
nieuw verhaal in de serie
rondom het Thorbecke
College van de hand van
Lizzie van den Ham.
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
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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 Dallas-serie 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 kat-en-muisspel tussen
Dallas en haar tegenstander
te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Lezen in het VMBO Dirk
Hendrik Schram 2007
Verschillende artikelen
over
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het leesgedrag van vmboleerlingen, waarbij ook de
rol van de bibliotheek aan
bod komt. Voor
vakcollecties
jeugdliteratuur.
Toevluchtsoord Jérôme
Loubry 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
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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!’
*****
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Vrouwenthrillers.nl ‘Nog
nooit zo’n goeie thriller
gelezen. Toevluchtsoord zit
vol plottwists en het einde is
mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Versluiering Monaldi &
Sorti 2012-10-04 Het hele
Franse hof is in rep en roer:
kardinaal Mazarin, de
eerste minister van het
koninkrijk, wil voor het
volgende carnaval een
groots Italiaans melodrama
opvoeren. Maar welk
complot gaat er werkelijk
schuil achter deze
weelderige opvoering? Dat
vraagt de jonge Atto Melani
zich af, de hoofdrolspeler
van het geheimzinnige spel.
Samen met zijn trouwe
secretaris gaat hij op
onderzoek uit en stuit op
een duidelijke
samenzwering die teruggaat
tot het Florence van twee
eeuwen geleden. Deze
uitgebreide digitale editie is
de andere kant van de
roman Mysterium.
Gezamenlijk vormen zij een
geheel in de Moebiustetralogie.
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Boezem Edna van Duyn
1999-01-01 Born in 1934,
Dutch conceptual artist
Marinus Boezem is
considered responsible for
changing the direction of
the visual arts in the Sixties.
Over the course of four
decades Boezem's ouvre has
developed from
groundbreaking concepts
through sculpture,
installation pieces and sitespecific commissioned
works. This illustrated
catalogue raisonne brings
together Boezem's complete
work, in chronological order
and accompanied by an
informative text.
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, maarDownloaded
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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 VRT-journalist
Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om
hierover na te denken. Hoe
moeten we onze
economische relance
organiseren? Hoe bereiken
we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten we
onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in
onze democratische
samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal
deze crisis?
Keto in 15 minuten torrent-alfa-romeo-156-repair-service-manual

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) omDownloaded
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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.
Het verhaal achter de
lezer Cedric Paul Stalpers
2007 Onderzoek naar de
mogelijkheden voor
bibliotheken en onderwijs
om tieners te interesseren
voor bibliotheekbezoek en
lezen.
Ritueel vermoord J.D. Robb
2014-01-05 Kort verhaal van
J.D. Robb Een feestje in de
gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte,
met bloed besmeurde man,
met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is
dat hij een moord heeft
gepleegd. Eve Dallas wordt
ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én
de misdadigers. Alles wijst
torrent-alfa-romeo-156-repair-service-manual

op een satanistisch ritueel,
maar de nuchtere Eve
gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.
Vuurwerk in de sneeuw
Sarah Morgan 2015-10-27
Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste
voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf,
maar voor zijn dochter, Jess.
Hij heeft trouwens zelf ook
wat te vieren, want Snow
Crystal, het ski-resort dat
hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de
kerstdagen. Dat betekent
dat Brenna, zijn beste
vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut
niet laten merken dat hij
meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt.
Ski-instructeur Brenna
Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze
heeft van haar hobby haar
werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met
Tyler, op wie ze alDownloaded
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verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat
het problemen zal opleveren
dat ze een paar weken een
huis zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze geen
van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar,
en nu is alles anders...
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
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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.
Met onbekende
bestemming Maya Rasker
2000 Als zijn vrouw
plotseling spoorloos
verdwijnt, blijft een man
met vele vragen achter.
De Heldendood van Michiel
Adriaanszoon de Ruiter. [In
verse.] Hendrik Harmen
KLIJN 1823
De Janson optie Robert
Ludlum 2014-06-04 In dit
bloedstollende derde en
laatste deel van Robert
Ludlums superspannende
Paul Janson-reeks raken
Paul Janson en Jessica
Kincaid verstrikt in de
gewelddadige strijd om olie
in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De
Janson optie Een Paul
Janson thriller 1 team, 1
missie, 1 kans om Downloaded
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from
9/21

laeducacionimporta.com
on August 12, 2022 by
guest

te redden Ooit was Paul
Janson geheim agent en
huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot
hij genoeg kreeg van het
werk. Hij werkt nu
freelance als detective en
schakelt als het nodig is de
hulp in van scherpschutter
Jessica Kincaid. Paul Janson
neemt alleen nog klussen
aan waarvan hij weet dat ze
bijdragen aan een betere
wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman
Helms Janson vraagt om zijn
door Somalische piraten
gegijzelde vrouw Allegra te
redden, kunnen Janson en
Kincaid niet weigeren. Maar
piraten zijn nog wel de
minst dodelijke dreiging in
de gewelddadige chaos van
olierijk Oost-Afrika... 'Snel
en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een
verhaal als een achtbaan.'
Eric Van Lustbader, coauteur van de Jason Bourneserie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol
verrassingen.' Publishers
Weekly
Het verlies van België
torrent-alfa-romeo-156-repair-service-manual

Johan Op de Beeck
2015-10-01 1830: koning
Willem I wordt overrompeld
door een revolutie in het
zuiden van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware
gevechten. De
revolutionairen, onder
leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter,
winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil
koning van België worden,
maar de republikeinen
verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook
onderling een ongenadige
strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte
geliquideerd worden door
de monarchisten. Het
nieuwe koninkrijk ontstaat.
Maar in Den Haag geeft
koning Willem de strijd voor
'zijn' België nog niet op. Een
masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op
de Beeck reconstrueert
minutieus en meeslepend
het ontstaan van België. Dit
rijkelijk geïllustreerde boek
is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd
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is in onze vaderlandse
geschiedenis en politiek.
De computer leest voor:
een kansrijke
vernieuwing in
kleuterklassen Daisy J.H.
Smeets 2009 Verslag van
een onderzoek naar de
invloed van interactieve
prentenboeken op de taalen
woordenschatontwikkeling
van kleuters..
Dochter van de mangroven
Sarah Lark 2021-06-22
Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich
afspeelt in de Caraïben in
de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een
onbezonnen beslissing, en
de gevolgen reiken verder
dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre
groeit op omringd door de
liefde van haar moeder
Nora en haar stiefvader.
Ondanks het schandaal
rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht van
de planterszonen van het
eiland niet te klagen. Maar
mannen laten haar volledig
koud, tot ze de jonge arts

Victor Dufresne ontmoet.
Deirdre en Victor trouwen
en verhuizen naar Haïti, en
het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de
jonge, onbezonnen Deirdre
zich verleiden tot het maken
van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer
zeker van – zelfs niet van
haar leven... ‘Dochter van
de mangroven’ is het
tweede boek in de
Cascarilla Gardens-serie
van bestsellerauteur Sarah
Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de
series De vrouwen van
Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de
wolken’, ‘De roep van het
land’) en De sterren van
Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’, ‘De dag
van de zonnewende’).
Een wilde papaver Henny
Thijssing-Boer 2021-06-14
‘Een wilde papaver’ van
Henny Thijssing-Boer gaat
over de te vondeling
gelegde Rozelinde die
onbegrepen opgroeit.
Ze
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lijkt alleen met haar
jeugdvriend Geert over alles
te kunnen praten, tot het
moment dat een onbekende
jongeman in het dorp komt
wonen. Gert-Jan is eveneens
getekend door het leven zelf
en probeert in het dorp de
rust terug te vinden.
Rozelindes geluk lijkt eerlijk
en echt, maar tegelijkertijd
weet zij dat het niet blijvend
kan zijn... Henny ThijssingBoer is een bekende
streekromanauteur. Van
haar hand verschenen
onder meer ‘Een roep in de
nacht’ en ‘Een oude eik was
getuige’.
De leestip Shelly King
2015-03-06 Als Maggie
Duprés haar baan bij een
groot bedrijf verliest, vreest
ze dat ze weer bij haar
moeder zal moeten
intrekken. Gelukkig vindt ze
al gauw weer werk in een
tweedehandsboekhandeltje,
een baan die haar op het lijf
geschreven is.Tijdens het
lezen van een antieke
uitgave van Lady
Chatterley’s Lover vindt ze
de betoverende
torrent-alfa-romeo-156-repair-service-manual

liefdesverklaringen van
twee geliefden die elkaar,
zo lijkt het, nog nooit in het
echt hebben ontmoet.
Maggie besluit op zoek te
gaan naar deze Henry en
Catherine om ze te
verenigen én het
boekwinkeltje te redden van
de ondergang. Haar
avontuur brengt echter
verwarrende en
onvoorspelbare
consequenties met zich
mee...
Reinventing organizations
Frederic Laloux 2015-10-27
Dé moderne
managementklassieker
Moderne organisaties lijken
vast te zitten in een
verouderd stelsel.
Werknemers raken
gedemotiveerd,
ondernemers zoeken naar
een ander soort
management, vertrouwde
modellen schieten tekort.
Kunnen we op die manier
eigenlijk nog wel verder?
Reinventing organizations
biedt een antwoord. Het
boek laat zien hoe we aan
het begin staan van
een
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nieuw tijdperk. Daarin
dragen belangrijke
doorbraken bij aan een
diepere voldoening voor
management, medewerkers
en klanten. Hoe breng je je
eigen authenticiteit terug in
je werk? Hoe eenvoudig kan
een organisatie weer zijn?
Wat kun je bereiken door
met een gezamenlijk en
breed gedragen doel te
werken? Met een veelvoud
aan praktijkvoorbeelden en
inspirerende getuigenissen
biedt Reinventing
organizations een venster
op de organisatie van de
toekomst. Dit boek is een
aanrader voor wie nieuwe
manieren van werken en
leven wil begrijpen en
combineren. Een
theoretische en praktische
handleiding voor wie de
kracht van vrijheid,
vertrouwen en
wendbaarheid optimaal wil
benutten.
Als van jou houden verkeerd
E. L. Todd 2020-07-09
Cayson en Skye genieten
van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen
torrent-alfa-romeo-156-repair-service-manual

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.
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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?
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
torrent-alfa-romeo-156-repair-service-manual

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...
Lucebert Aldert Walrecht
1972
Het Utopia experiment
Robert Ludlum 2013-10-03
Robert Ludlum & Kyle Mills,
Het Utopia experiment Een
revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het
wel veilig? Dresner
Industries presenteert een
revolutionair nieuw product:
de Merge. Een
technologische uitbreiding
van de menselijke
waarneming die direct
gekoppeld is aan de
hersenen. Kolonel Jon Smith
wordt gevraagd het
militaire potentieel te
bepalen van het apparaat
en
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de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat
de Merge een nieuwe
manier van oorlog voeren
mogelijk maakt. Een
uitvinding die niet in
handen van Amerikas
vijanden mag komen. Maar
is de Merge wel zon zegen
voor de mensheid als
Dresner beweert? En wat is
het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan?
Het is duidelijk dat Dresner
iets verbergt, maar wat? Jon
Smith en Randi Russell zijn
vastbesloten om met gevaar
voor eigen leven de
waarheid te achterhalen die
hun tegenstanders tot elke
prijs geheim willen houden.
Robert Ludlum brak op zijn
veertigste door met De
Scarlatti Erfenis en heeft
inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde
bestsellers op zijn naam
staan. Zijn serie rondom
Jason Bourne is succesvol
verfilmd met Matt Damon in
de hoofdrol.
De verre horizon Santa
Montefiore 2021-03-23
Tegen de wensen van zijn
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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 Downloaded
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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
De Noordzeemoorden 2
IJskoud Isa Maron
2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de
doorgewinterde
rechercheur Maud Mertens
en de jonge Kyra Slagter
weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee
jonge kinderen verdwijnen
op bijna hetzelfde moment.
Hoewel de politie met man
en macht onderzoek doet,
kan dat niet voorkomen dat
er de volgende dagen meer
kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie
tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in WestNederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht
en twaalf jaar oud en er
wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts
leveren niets op. Hoe meer
kinderen verdwijnen, hoe
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groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens
vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering
aan een oude zaak waarin
een jong meisje slachtoffer
werd. Toch maakt dit juist
dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra
weet wat het is als een
familielid wordt weggerukt
en je vol vragen achterblijft:
ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort
haar nog meer aan haar
eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder
spoor of bericht. Tot Kyra
ineens een briefkaart van
Sarina ontvangt. IJskoud is
het tweede deel in de
spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een
mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel
vaart geschreven.' VN
Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Bij elke wending Brenna
Aubrey 2020-11-03 Dus jij
wilt een held zijn? Miljonair
Adam Drake, directeur
van
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zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden
overwonnen om zijn gameimperium 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.
Het ares akkoord Robert
Ludlum 2013-10-17 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het
Ares akkoord Een Jon Smith
Thriller 1 team, 1 missie, 1
kans om de wereld te
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redden. In Oeganda wordt
een Special Forces-team
kansloos verslagen door een
groep boeren. Op
videobeelden is te zien dat
zij onnatuurlijk snel en sterk
zijn, ongevoelig lijken voor
pijn en geen angst kennen.
Aan kolonel Jon Smith van
Covert One de taak het
incident te onderzoeken.
Smith ontdekt al snel dat de
groep opzettelijk
geïnfecteerd is met een
gemuteerde parasiet, een
nieuw biologisch wapen. Als
de directeur van de Iraanse
geheime dienst in Oeganda
opduikt en wel heel veel
interesse in de
levensbedreigende parasiet
toont, lopen Smith en zijn
team een race tegen de klok
om de wereld van de
ondergang te redden...
Virgin River 2e trilogie
Robyn Carr 2020-09-29 De
bekende Virgin Riverboeken nu verfilmd voor
Netflix (1) EEN NIEUWE
HORIZON Vanessa heeft
een zware tijd achter de
rug: binnen een paar
maanden heeft ze Downloaded
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echtgenoot verloren en is ze
bevallen van hun zoon. Nu
haar leven in rustiger
vaarwater is gekomen,
begint ze te beseffen dat de
man die er steeds voor haar
was in die moeilijke periode,
inmiddels meer voor haar is
geworden dan zomaar een
vriend. Helaas lijkt hij niet
hetzelfde voor haar te
voelen... Voor Paul
Haggerty is het niet meer
dan logisch dat hij de vrouw
van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet.
Gemakkelijk was dat niet,
gezien het feit dat hij al
jaren heimelijk veliefd op
haar is. Nu heeft hij het
gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij
worstelt echter met het idee
dat hij zijn overleden vriend
verraadt. Net wanneer hij
voor zijn gevoelens durft uit
te komen, gooit een andere
vrouw roet in het eten.
Krijgen Paul en Vanessa een
tweede kans en vinden ze
de liefde waarnaar ze zo
verlangen? Als het aan hun
vrienden in Virgin River ligt,
moet het lukken! (2) MET
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DE STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens: de
man van haar dromen
vinden. Die man moet
beschaafd, gladgeschoren
en netjes zijn, en hij moet
als een blok voor haar
vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal
niet op afroep beschikbaar
zijn, en ze vindt dat ze na
vijf jaar voor haar zieke
moeder zorgen wel wat
afleiding heeft verdiend,
besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar
kan ze dat beter doen dan in
Virgin River, op de boerderij
van haar oom Walt? Luke
Riordan heeft twintig jaar
als helikopterpiloot in het
leger gediend. Nadat hij
voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het
genoeg geweest. Jaren
geleden heeft hij een paar
blokhutten aan de oever van
de Virgin gekocht. Die gaat
hij opknappen en verkopen.
Wat hij daarna gaat doen,
ziet hij dan wel weer. Hij is
in ieder geval niet van plan
zich aan iets of iemand te
binden. In Jacks café
komen
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Luke en Shelby elkaar
tegen, en het is meteen
duidelijk dat ze de laatste
mensen op aarde zijn die
een relatie zouden moeten
krijgen. Maar in Virgin
River lopen de dingen nooit
zoals verwacht... (3) NA DE
STORM In een poging om
zijn verleden achter zich te
laten, besloot Rick Sudder
zich aan te sluiten bij het
Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet
lang daarna volgde,
aanvaardde hij als een risico
van het vak. Nu is hij terug
in Virgin River, en hij is niet
meer de man die hij ooit
was. Zijn verwondingen zijn
niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote
liefde Liz durft hij amper
nog in de ogen te kijken en
hij heeft de hoop op een
normaal en gelukkig leven
opgegeven. Liz en Jack,
Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet bij
te laten zitten. Hoewel Rick
al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan
overtuigd dat er een manier
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moet zijn om hem duidelijk
te maken dat zijn leven
weliswaar voorgoed
veranderd is, maar dat dat
niet betekent dat hij nooit
meer zal kunnen genieten.
Ze krijgen hulp uit
onverwachte hoek als Dan
Brady, het zwarte schaap
van het stadje, zich ermee
gaat bemoeien. Kunnen ze
samen Rick helpen zich met
zijn lot te verzoenen? EEN
ONVERWACHT
KERSTCADEAU - GRATIS
EXTRA VERHAAL Onder de
kerstboom op het plein in
Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De
diertjes zijn nog zo klein dat
ze intensieve zorg nodig
hebben. Als de dierenarts
komt, ontmoet Annie voor
het eerst in jaren Nate weer
– de aantrekkelijke vriend
van haar broers die haar
vroeger niet zag staan. Nu
ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen
niet van haar af te kunnen
houden! Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn
ook los verkrijgbaar.
Italiaanse kussen
Abby
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Green 2011-11-10 Net
wanneer Cara wil gaan
genieten van een
welverdiende vakantie op
Sardinië, loopt ze Vicenzo
Valentini tegen het lijf - de
man die haar ten onrechte
verantwoordelijk houdt voor
de dood van zijn zus. Tot
haar verbazing probeert hij
haar te verleiden, en blijkt
ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden
aan zijn sexy Italiaanse
accent en zijn heerlijke
kussen. Maar dan ontdekt
ze dat Vicenzo niet wordt
gedreven door hartstocht,
maar door wraak...
Modelvliegen Marcel
Möring 2000
Waarom is lezen
plezierig? Saskia Tellegen
2002 Afsluitend rapport van
een onderzoek over een
periode van 25 jaar naar
leesgedrag van Nederlandse
jongeren.
Kollewijn's vaderlandsche
en algemeene geschiedenis
Anthonie Marius Kollewijn
(Nz) 18??
De dochter van de President
James Patterson 2021-06-07
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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 oudpresident 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
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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,
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geholpen door ex-President
Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren,
geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
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