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Diesel Engine and Fuel System Repair John F. Dagel 1998 One of the only texts
of its kind to devote chapters to the intricacies of electrical equipment in diesel

engine and fuel system repair, this cutting-edge manual incorporates the latest in
diesel engine technology, giving students a solid introduction to the technology,
operation, and overhaul of heavy duty diesel engines and their respective fuel and
electronics systems.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste
boek dat specifiek ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter
de rug hebben Zowat één op de drie mensen leeft alleen. Een grote groep onder
hen is na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar hun
situatie is niet te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner.
De nieuwe single is het eerste boek dat ingaat op hun specifieke vragen en
doorbreekt zo klassieke clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven
als single positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks en intimiteit, maar
nog niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als oudere single op zoek gaan
naar een nieuwe partner?
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 Gardensserie 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’).
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een
primitieve kano door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur
Tom Stilton. In zijn zak zit een foto van een onbekende man. Hij is op weg naar de
zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om zichzelf te
verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft begaan. In
Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto
gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader
wordt gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag

krijgt Mette Olsäter een schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en
Olivia moet bewijzen dat er grote fouten zijn gemaakt.
The Motor Ship 1991
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.
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.
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...
D-Day: 6 juni 1944 Stephen E Ambrose 2011-10-07 Stephen E. Ambrose, de
aartsvader van de oorlogsnon-fictie, schetst in D-Day: 6 juni 1944 aan de hand van
honderden mondelinge overleveringen een beeld van het complexe invasieplan
van 6 juni 1944: D-Day, en hoe het al dreigde te falen voordat er maar één schot
was afgevuurd. Ambrose vertelt de verhalen van de gewone jonge mannen die
niet wisten wat hen boven het hoofd hing en die, omdat alles dreigde te mislukken,
het heft in eigen handen namen en zelf de beslissingen moesten nemen om Hitlers
frontlinie te doorbreken. Na D-Day zou niets voor deze jonge soldaten nog
hetzelfde zijn.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de liefde van je leven kunnen
opgeven om het kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de
andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de volgende
wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik
verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te
houden en me gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet
ik Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val hard
voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden aan het

licht komt, zo ook de vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal
nooit stoppen met proberen.
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 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’.
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!
Auto-tuning Gert Hack 1995
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.
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!
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de
wereldwijde hitserie Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze serie zijn
laaiend enthousiast over de setting, de personages en de prachtige verhalen. Een
must-read voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie - 3 verhalen uit de
serie met gratis extra verhaal! (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? (4) GRATIS EXTRA
VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU 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.
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.
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca
Yarros is het emotionele vierde deel van haar populaire Flight & Glory-serie.

'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de serie 'Flight &
Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel, 'Onverminderd'.
Josh en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware
militaire leven. Dat alles heeft Ember nooit echt gewild, want nadat haar vader is
omgekomen in Afghanistan heeft zich een angst in haar genesteld die er met geen
stok valt uit te slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan
vertrekken, en dat is precies wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros
weet als vrouw van een militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig
invoelend. Eerder verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd',
'Onbereikbaar' en 'Onverwacht'.
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen 2012-12-12 Als je hart gebroken is,
kom je in een draaikolk van emoties terecht. Verdriet, wanhoop, machteloosheid
en een gevoel van eenzaamheid wisselen elkaar in sneltempo af. Dit boekje is een
reddingsboei in deze barre tijd. Het vertelt zonder poespas wat liefdesverdriet
inhoudt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hoe lang gaat het duren?
Beleven mannen liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je je gebroken hart
zo snel mogelijk lijmen? En wat doe je met je ex? Omdat gedeelde smart halve
smart is, vertellen zeven BNers openhartig over hun ervaring met liefdesverdriet.
Rhijja Jansen is freelance journalist en schrijft onder andere voor de

vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze zelf geconfronteerd werd met een
gebroken hart, besloot ze een strohalm te schrijven waar vrouwen met ludduvuduh
zich aan vast kunnen klampen.
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 202005-05 DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2)
is het tweede boek in een aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona
Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische
verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de
rug toegekeerd en is in de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire
neergestreken. De lente zit weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige
maand achter de rug, een nieuwe beste vriend in de vorm van haar Engelse
herdershond en een ontluikende relatie met de banketbakker aan de overkant van
de straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over
haar eerste grote veiling, vooral wanneer er een waardevol, mysterieus voorwerp
in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder problemen te verlopen,
totdat twee mysterieuze bieders van buiten de stad aankomen en een van hen de
dood vindt. Het kleine stadje is in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat
op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de misdaad oplossen en haar
naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook

vooruit te bestellen!
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van de Eilandliefde-serie ‘Heerlijk
voor op het strand of onder de parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende Freriks staat
op een keerpunt in haar leven: ze is gestopt met haar opleiding en is totaal
onverwacht gedumpt door haar vriend. In een opwelling boekt ze twee weken
vakantie op een waddeneiland, om het einde van haar relatie te verwerken en te
bedenken wat ze nou eigenlijk wil met haar leven. In Grote Vis, de enige strandtent
op het eiland, raakt ze aan de praat met de eigenaar Axel en zijn beste vriend
Vincent. De twee zijn tegenpolen: zo vrolijk en flirterig als surfer Vincent is, zo
serieus en ontoegankelijk is Axel. Nu ze er toch is helpt Wende de twee her en der
met een klusje, en al snel komt ze er dagelijks, raken ze echt bevriend en lijkt haar
oude leven heel ver weg. Behalve oprechte vriendschap voelt Wende ook iets
anders voor de stugge Axel, al wil ze daar nog niet te veel over nadenken nu haar
nieuw verworven vrijheid net een beetje begint te wennen. Tot haar ex ineens voor
haar neus staat en alles op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jackie van
Laren ‘Een snelle en heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’ Hebban.nl
‘Een achtbaan van emoties, drukte, aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
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.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace
2021-01-18 "Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente
bibliotheek van elke lezer die een goed geschreven mysterie, met een aantal
onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet
teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een koud weekend door te

brengen!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het
Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY
MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy mystery
serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een
drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich
gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is
zomer en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar
verrast met een romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen
kuststadjes. Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan.
Maar er volgt een nog grotere verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New
York ineens onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis
wanneer Lacey in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak.
Haar reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan
oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort beschikbaar!
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.
Michigan Roads and Construction 1985
Pacific Fishing 2006
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze
heeft een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer
geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking
dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft
kunnen krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag
op Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling
van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen,
maar ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan
sommige grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid
kan haar familie breken of haar hart openen...
De collectieve psyche in recht en staat H. L. A. Visser 1916
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.
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en haar man hebben op het South
West Coast Path de redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar een
normaal bestaan blijkt moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall wordt hun
redding. Sinds Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en alleen met een
rugzak en een tentje de bijna duizend kilometer aflegden van het South West
Coast Path, en ze maanden lang leefden aan de wilde en winderige kustlijn van
Engeland, voelen de kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als hun thuis.
Moth had een terminale diagnose, maar tegen elke medische verwachting in lijkt
hij in de natuur te zijn opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook
tussen land en zee dat alles mogelijk is. Als ze uiteindelijk terugkomen in de
bewoonde wereld, blijkt een dak boven je hoofd nog geen thuis. De terugkeer naar
een normaal bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooflijk gebaar van iemand die

hun verhaal heeft gelezen alles anders maakt. De kans nieuw leven te blazen in
een prachtige, oude boerderij diep in de heuvels van Cornwall en het door
landbouw verarmde land stukje bij beetje terug te geven aan de natuur, wordt hun
redding. Het wordt het nieuwe pad dat zij volgen. De wilde stilte is een verhaal van
hoop, en van een levenslange liefde die sterker is dan al het andere. Het is een
even helder als fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen onze ziel
en de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn (1963)
debuteerde overwel digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een internationale
bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.
Geheugen voor geluk Rick Hanson 2014-04-16 Hoe word je gelukkig op eigen
kracht? Volgens neuropsycholoog en meditatieleraar Rick Hanson kan je leren om
meer tevreden, gelukkiger en blijer (met jezelf) te zijn. Zijn nieuwste boek
`Geheugen voor geluk helpt je hierbij. Ons brein onthoudt van nature negatieve
gevoelens en ervaringen, terwijl de hersenen positieve gevoelens juist uitwissen.
Dit is tijdens de evolutie zo gegroeid. In de oertijd moest het brein namelijk zo
werken om de mens voor gevaar te waarschuwen. Maar in deze tijd van welvaart
en voorspoed is dat totaal overbodig. Praktische oefeningen voor een gelukkig(er)
leven In `Geheugen voor geluk geeft Rick Hanson oefeningen om ons brein te
herprogrammeren: positieve gevoelens en ervaringen blijven er langer door

hangen, negatieve ervaringen verdwijnen. Kortom: Er zijn successen om te vieren
en overwinningen om ons te herinneren. Eerder verschenen van Rick Hanson `Boeddha s brein; Hoe mindfulness je hersens en je leven kan veranderen' - 'Eén
ding tegelijk; 52 eenvoudige oefeningen voor een boeddhabrein'
The Waterways Journal 2008
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
Het oud-nederlandsch strafrecht Karel Johannes Frederiks 1918
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.
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele

deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen,
waar eerst Jacomien woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat
binnenkort trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze Robbert, de
vader van een van haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij misschien de
leegte kan opvullen. Maar voelt ze zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot
zijn kinderen? Dan begint ze haar collega Simon opeens in een heel ander licht te
zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet beantwoordt,
zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft vele
deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een
drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de
radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar
zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam
en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn
Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer
omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een
onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt
de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Ship & Boat International

2006
Een leger bij dageraad Rick Atkinson 2009
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het
beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de
bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET
in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn?
Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het
brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar
best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet
in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor
de zon...
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