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Field & Stream 1978-11 FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine, celebrates
the outdoor experience with great stories, compelling photography, and sound advice while honoring
the traditions hunters and fishermen have passed down for generations.
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.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland.
En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling,
Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde
dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de
avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar
zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend
binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend
populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie
Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen

en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke
nuance: het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de
complexiteit van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.”
--Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van
een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en
haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven.
Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te
zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en
eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het
eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine.
Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te
renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg
te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel
achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning
dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het
haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt
ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen
erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een
klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe
romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje
liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Field & Stream 1978-08 FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine, celebrates
the outdoor experience with great stories, compelling photography, and sound advice while honoring
the traditions hunters and fishermen have passed down for generations.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in
het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische regering in ballingschap in
Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff
moet Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een
vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de
hielen.
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-10-11 In EEN
GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn vrienden van de
Krijgsmacht op een epische tocht naar de uitgestrekte wildernis van het Rijk om het eeuwenoude
Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden. Thor vriendschappen worden sterker terwijl ze
naar nieuwe plekken afreizen, het tegen onverwachte monsters opnemen en zij aan zij strijden in
onvoorstelbare gevechten. Ze bezoeken exotische landen en ontmoeten wezens en mensen die hun
verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar aan alle kanten op de loer ligt. Ze zullen al hun
vaardigheden nodig hebben als ze willen overleven terwijl ze het spoor van de dieven volgen, dieper en
dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het hart van de Onderwereld, één van de zeven
koninkrijken van de hel, waar de ondoden regeren en de velden zijn bezaaid met botten. Thor moet al
zijn krachten oproepen, en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In de Ring moet

Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof naar de Westelijke vesting van Silesia leiden, een duizend
jaar oude stad op de rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen hebben er voor gezorgd dat de stad
elke aanval heeft weten te doorstaan—maar ze hebben het nog nooit moeten opnemen tegen een leider
als Andronicus, met zijn leger van een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op
koningin te zijn. Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick en
Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de oorlog. Ondertussen glijdt Gareth steeds
dieper weg in zijn krankzinnigheid en moet hij op zijn hoede blijven voor degenen die hem uit de weg
trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair en de stad Savaria te
redden van de wilden die de Ring binnen zijn gedrongen. En Godfrey, wederom verleid door de
alcohol, zal moeten besluiten of hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de man te worden
die hij had moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun levens en de situatie niet erger lijkt te kunnen
worden, eindigt het verhaal met twee schokkende plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval
overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal het Zwaard van het Lot gevonden worden? EEN
GELOFTE VAN GLORIE is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,
ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het
is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden
zal aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de auteurs van De
fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces
in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig
leven met haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de
Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het Kindertransport
naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later
keert ze terug naar Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor
de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het
Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke
experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal
zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft
gehoord uit Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te
blijven vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs
van de kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La
Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste thrillers
die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de
auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan
bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles)
AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis
te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is
virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de
terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI,
met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe
president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende
verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie
komt in gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar

naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in
gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op
voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de
terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts
een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat
al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische
internationale toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek
#2 in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3
in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser
en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen
bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de
tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar
verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer.
Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en
voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een
verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren
kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar
maanden heeft ze haar 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 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 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 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.
The National Union Catalog 1955 Constitutes the quinquennial cumulation of the National union
catalog . . . Motion pictures and filmstrips.
De terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke Sellnick.) 2021
Arbor Age 1981
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met
twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect.
Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend
vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij
elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende
en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980)
schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont
met haar familie in de omgeving van New York.
Chilton's Auto Repair Manual, 1984 Chilton Book Company 1983-11 Documents specifications,
repairs, and servicing procedures for individual models, and provides information on component
repair and overhaul
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een onbekend virus de kop op: corona.
Eerst reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een
pandemie kondigt zich aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar benauwendere sfeer is
het voor de Knokse politie moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld op een bankje wordt
aangetroffen, beweert dat hij is gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling wijzen. Het
blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een lange rij. Een afrekening, een homejacking en
een hoog oplopend dispuut tussen een huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een
misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven niet
aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er
zich het hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze
nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos Pierreux (1957)
welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De
jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede
skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.
Library of Congress Catalog: Motion Pictures and Filmstrips Library of Congress 1955
Popular Science 1980-05 Popular Science gives our readers the information and tools to improve

their technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The
future is going to be better, and science and technology are the driving forces that will help make it
better.
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 Moebius-tetralogie.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny ThijssingBoer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze 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 Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen
onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Regional Industrial Buying Guide 1996
Backpacker 2004-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and
enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure,
Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors
personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors'
Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become
the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een gevangene die dorst
naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal het de mensen die me hier hebben
laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik
ben een nerdy hacktivist; het internet is mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb
hem nodig; een zeemonster om een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires, Victoria Quinn,
Aurora Rose Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky, Claire Contreras,
Hannah Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins, Natasha Madison, LP Lovell, Ella
Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan, Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting, Renee Rose,
Sylvia Day, Emery Rose, Nora Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM Frazier, Sarina Bowen,
Jana Aston, Vanessa Vale, Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda Hillers, K. Bromberg, Emery
Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het
derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis
download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden
gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende
moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI
erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special
Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van
haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden
hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar
jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer

misschien wel veel te ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een
panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat
ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een
duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een meeslepende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4
in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Roadtrip Graeme Simsion 2021-06-15 Roadtrip is het langverwachte vervolg op Camino van Graeme
Simsion (Het Rosie Project) en Anne Buist. Drie jaar geleden liepen veertigers Zoë en Martin samen
de Camino. Op zoek naar zichzelf vonden ze elkaar. Toen hield hun relatie geen stand, nu krijgen ze
een tweede kans als ze Zoë’s vriendin Camille vergezellen op weg naar Rome. Camille heeft MS en
wil koste wat kost de lange voettocht volbrengen. De tocht is heel anders dan de vorige. Dit keer geen
vriendelijke dorpsbewoners en lekkere maaltijden. Nee, het is ruig, het plenst in de Alpen en ze
logeren vaak in ongastvrije hotels waar mensen een jachtgeweer in de keuken hebben staan. Voor de
everzwijnen. Gelukkig is er wel altijd wijn. In de voetsporen van talloze pelgrims worden de relaties op
de proef gesteld, maar Camilles ziekteverschijnselen worden heviger. Iedereen is erop gebrand om
Rome te halen. En dan slaat het noodlot toe, maar natuurlijk niet zoals je zou verwachten...
Field and Stream 1978
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De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur onderzoekt de verdwijning van een
hopeloos verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen, schijngestalten en andere zwarigheden vormen
obstakels op een pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van het mysterie. De lezer is ook getuige
van de laatste zeven levensdagen van de vermiste. Een verrassende ontknoping werpt nieuw licht op
de wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een droogkomisch detectiveverhaal,
literaire suspense van de hoogste orde.
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de
medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij
zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij
een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade
hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had
gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye
haar voor een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie
en weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet ophouden.
Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal hun relatie voor altijd veranderen.
Roland voelt zich enorm schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij
zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft
behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met
hem uit te gaan — op een echte date.
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 kauriboom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften... Die van anderen!
Als weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van
de stralende blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar ervan
weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek gelaten worden
is meer dan genoeg! Maar wanneer ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner,
tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft
afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en
heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets aan
haar zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij
ondertussen haar hart wil veroveren!
The Machinist 1976-05
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom
najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De
zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor
het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat
dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig –
een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de
experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de
aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn
dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar
huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog
niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele klinische psychologie
draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen.
Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie
voor angststoornissen is effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het
geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt
de terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het
ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden
afgeleid uit kennis over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In
haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen

van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen.
Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen
dan zal angst permanent kunnen worden teruggedrongen.
IJzingwekkende moordenaar / Fatale vlucht Cindi Myers 2021-01-05 IJzingwekkende moordenaar
Bruiloftscateraar Bette Fuller is naar Eagle Mountain gekomen om een nieuw leven op te bouwen.
Tot haar afgrijzen is er een seriemoordenaar actief in het stadje. Wanneer hij zijn oog op haar laat
vallen, is ze niet van plan het volgende slachtoffer op zijn lijstje te worden. Dus vraagt ze US Marshal
Cody Rankin om hulp. Cody is niet alleen heel betrouwbaar, maar ook veel aantrekkelijker dan ze toe
durft te geven. Lukt het hen samen de Ice Cold Killer een stap voor te blijven? Fatale vlucht Natalie
Freiman kon alleen aan Damien, haar criminele echtgenoot, ontkomen door te doen alsof ze dood
was. Al zes jaar lang lukt het haar om buiten beeld te blijven. Tot op een dag twee leden van Omega
Sector voor haar deur staan met de vraag waar Damien is. Zodra de twee weg zijn, slaat ze op de
vlucht. Het wordt een tocht vol hindernissen, waarbij ze gelukkig hulp krijgt van Ren Thompson, een
man die ze onderweg leert kennen. Wat ze niet weet, is dat hij zijn eigen redenen heeft om haar te
helpen...
Het verlies van België 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 is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
In het land van de koraalboom Sofia Caspari 2021-07-09 ‘In het land van de koraalboom’ is het
eerste boek in de driedelige Verre kusten-serie. Anna en Victoria reizen naar Argentinië op zoek naar
een nieuwe toekomst, maar vinden iets anders dan gedacht... ‘In het land van de koraalboom’ is het
eerste boek in de driedelige Verre kusten-serie van Sofia Caspari. Het is de zomer van 1863 en twee
jonge vrouwen, Anna en Victoria, ontmoeten elkaar op het schip dat hen naar de verre kusten van
Argentinië zal brengen, op weg naar een nieuw leven. Victoria’s nieuwe schoonfamilie zijn
grootgrondbezitters, en ze kan niet wachten om op het landgoed het leven van een rijke dame te
leiden. Anna’s familie heeft elk dubbeltje drie keer om moeten draaien om haar overtocht te betalen.
Maar als ze in Buenos Aires aankomen spatten Victoria’s droombeelden van een gelukkig
familieleven al snel uiteen, en Anna wacht een schokkend bericht... Lees hoe het verhaal van Anna
en Victoria verdergaat in ‘De baai van de flamingo’s’ en ‘Het lied van de waterval’, de volgende
boeken in deze driedelige Verre kusten-serie.
De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netflix-editie met officieel seriebeeld ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1814. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de
familie Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown nog
geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft niet
alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande schoonzus,
Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal heeft gewaagd. Wat
de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke

echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe beschermt ze haar eigen
hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de Familie Bridgerton serie
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
Hoe de grootmachten de koers van de wereldpolitiek bepalen Sven Biscop 2021-04-14 De koers van
de wereldpolitiek wordt bepaald door de wisselwerking tussen de grootmachten: de VS als de
gevestigde macht, Rusland als de afnemende macht, China als de opkomende macht en de EU, als de
twijfelende macht: de macht die niet weet of ze een macht wil zijn. Dit boek brengt een genuanceerde
analyse van de competitie en samenwerking tussen de grootmachten aan de hand van 10
kernwoorden geïllustreerd met historische en hyper-actuele voorbeelden: eenvoud: een strategie die te
moeilijk is om uit te leggen, geraakt nooit uitgevoerd competitie: ook de tegenstrever heeft een
strategie rationaliteit: strategie is een rationeel proces, maar ideologie, en emotie zijn niet uit te
schakelen selectiviteit: bondgenoten heb je nodig, maar je kiest ze niet altijd zelf macht: er is geen
slimme, harde of zachte macht - er is enkel macht creativiteit: politiek is wetenschap, maar ook kunst
alertheid: beslissingen nemen, handelen, herdenken en nieuwe beslissingen nemen moed: geweld in
al zijn vormen beperken tenzij in uiterste nood immoraliteit: geen enkele strategie kan zonder handen
normering: kunnen de grootmachten nog een gedeelde agenda voor de wereld onderschrijven?
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