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Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe
ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook
op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor
de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
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
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
Autocar 2002
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
Citroen Saxo Petrol and Diesel Service and Repair Manual Spencer Drayton 2005-06-01
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen
in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat
de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze
fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte
koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman
is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u
dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte koppijn zijn. marc
cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages.
Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis omschreven
(...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Ethiek in de klinische praktijk Georgina Hawley 2009 Leerboek voor studenten aan
gezondheidsopleidingen binnen het hoger onderwijs.
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?
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu:
Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man
man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend
van de podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar
nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man
zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin
de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt
zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de
meest beluisterde podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen
uit de podcast lokten duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de
volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema,
zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’
**** de Volkskrant
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen vader te
hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me
er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk
dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de
schaduw toont zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
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 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.'
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 al jaren 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...
VW Polo Petrol & Diesel Service & Repair Manual R. M. Jex 2007 Hatchback, including
special/limited editions. Does NOT cover features specific to Dune models, or
facelifted Polo range introduced June 2005. Petrol: 1.2 litre (1198cc) 3-cyl & 1.4
litre (1390cc, non-FSI) 4-cyl. Does NOT cover 1.4 litre FSI engines. Diesel: 1.4
litre (1422cc) 3-cyl & 1.9 litre (1896cc) 4-cyl, inc. PD TDI / turbo.

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 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...
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.
Vraagbaak Opel Agila Peter H. Olving 2002
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
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...
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 zwakte?
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer
samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet
voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele
connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de
onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt
dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als
een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier
jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een
briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk
en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
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 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 Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanidoreünie 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.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je
kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn
eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof
ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog
even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis
Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,

opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de
feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk
geval niet door haar... toch?
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 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
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn
Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews
gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is
Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een
bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te
maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie
was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg
ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat
weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer
mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt
zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn
op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf,
wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft
te nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van
zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
Managers the day after tomorrow Rik Vera 2018-05-29 WAT DRIJFT DE NIEUWE CONSUMENT?
WAAROM ZIJN DATA HET NIEUWE GOUD EN ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE EEN ZEGEN? HOE KUN JE
EEN ORGANISATIE OPNIEUW ONTWERPEN OM DUURZAAM RELEVANT TE BLIJVEN? Technologie
blijft de wereld continu transformeren. Om te blijven evolueren, moet je je als
manager laten inspireren door de wereld. Je moet signalen durven lezen, je volledig
richten op de behoeften van de klant, focussen op mogelijkheden en blijven
experimenteren. Bovenal moet je je verbinden met een zo groot mogelijk publiek en
tegelijkertijd het individu aanspreken, wil je de toekomst overleven. Managers the
day after tomorrow legt de vectoren bloot die deze veranderde wereld aansturen. De
combinatie van inzichten uit onder andere de sociologie, evolutietheorie en
psychologie leidt je voorbij alle hypes naar een nieuwe managementstijl. Dit boek is

een houvast voor managers bij het einde van voorspelbaarheid.
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 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.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley
is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel
verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven
te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta
blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed
de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is,
maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd
door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed.
In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen
moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse
antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen
Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het dienstmeisje van de
welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de
laatste in een reeks gebeurtenissen die het leven van de zesjarige Aasha op zijn kop
hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het
leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha blijft
eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de
achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal terug
in de tijd, om stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen en leugens van een
immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige, indrukwekkende
roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen
houden tot de laatste pagina.
Italiaanse kussen Abby 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...
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun
plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken
politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is
het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar debuut
Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met
politie niet betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die
torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist Charlie
en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie
ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs

tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te
bewijzen?
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.
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 de wereld 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, co-auteur van de Jason
Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers
Weekly
Over getallen gesproken - Talking about numbers Maarten Looijen 1970-01-01 Wilt u
iets weten over getallen? De auteur neemt u in dit boek mee op een persoonlijke
ontdekkingsreis in de getaltheorie. Om het boek voor een breed publiek toegankelijk
te maken, worden beschrijvingen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.
In dit boek wordt een boeiende en leerzame wereld geopend, waar getallen het voor
het zeggen hebben. Dit wordt gedaan vanuit de volgende invalshoeken: - Het
persoonlijke waarom om dit boek te schrijven; - Het benoemen van vele wiskundigen en
begrippen die bij getallen behoren; - De getallenverzamelingen, die het leeuwendeel
van het boek innemen, verdeeld in drie delen: - 465 getallenverzamelingen; Bijzondere getallen die verrassende eigenschappen hebben; - Bijbelse getallen die
een wiskundige relatie hebben. Do you want to know something about numbers? In this
book the author takes you on a voyage of discovery in number theory. To make the
book accessible for a wide audience, descriptions are given in Dutch and English.
The book opens a fascinating and informative world, where numbers have the lead.
This is done from the following perspectives: - The personal why to write this book;
- The appointment of many mathematicians and concepts associated with numbers; - The
sets of numbers, which occupy the lion s share of the book, divided into three
parts: - 465 sets of numbers; - Special numbers with surprising properties; Biblical numbers with a mathematical relationship.
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
Levenslang Stacey Lannert 2011-10-09 Als klein meisje aanbad Stacey haar vader,
maar toen ze negen jaar oud was deed Tom Lannert wat geen vader zou mogen doen: hij
begon zijn dochter seksueel te benaderen en haar uiteindelijk zelfs stelselmatig te
verkrachten. Staceys moeder had wel een vermoeden van het misbruik, maar deed niets
en toen Stacey twaalf was, scheidden haar ouders. Stacey en haar jongere zusje
Christy blijven achter bij hun vader. Hoewel Christy ook wordt mishandeld, blijven
de verkrachtingen haar bespaard. Stacey houdt vol, tot ze op 4 juli 1990, na een
zoveelste gewelddadige aanval, breekt. Ze schiet haar vader dood terwijl hij zijn
roes ligt uit te slapen op de bank. Ze is dan achttien jaar oud. Stacey bekent na
haar aanvankelijke paniek schuld en wordt veroordeeld tot levenslang. Hoewel ze
opgesloten zit, vindt Stacey in de gevangenis eindelijk vrijheid: de vrijheid om
haar vader te vergeven wat hij heeft gedaan en de vrijheid om zichzelf te vergeven
dat zij hem heeft gedood.
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 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.
Het einde der tijden Froideval 2012
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de
gevolgen van een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun overwinningen. Een diep verlangen naar
liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit ontroerende boek. Zij moeten
leren omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen maakten. Maar
de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te
doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een
geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft gehouden. Maar als zij ziet hoe het
huwelijk van haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich dat de
leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij
haar kleindochter helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of
neemt zij haar geheim en haar gebroken hart mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal
over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De boomgaard,
Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van mijn moeder. Naast auteur is ze een
veelgevraagd spreekster. Ze woont met haar gezin in Illinois.
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige
Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn
de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar ouders
naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het
toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen,
lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken
afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan
hoort Dora niets meer van hem

citroen-saxo-service-and-repair-manualhaynes-service-and-repair-manuals

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Downloaded from artige.no on November 29,
2022 by guest

