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Nagelaten leerredenen Abraham Des Amorie van der Hoeven (Jr.)
1849
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
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
Plaag Michael Grant 2011-09-15 GONE Plaag (deel 4) in vette
midprice-uitvoering! Perdido Beach is al maandenlang afgesloten van
de buitenwereld door een ondoordringbare muur. Alle volwassenen
zijn verdwenen en de overgebleven kinderen zijn op zichzelf
aangewezen. Als er een tekort aan drinkwater dreigt, gaat Sam op
zoek naar water. Ondertussen breekt er een angstaanjagende griep
uit en er duiken dodelijke insecten op. Dan stuurt de Duisternis nog
een plaag: een leger van reusachtige kakkerlakken onder leiding van
de duivelse Drake, met het doel iedereen in Perdido Beach uit te
roeien. Langzamerhand wordt het iedereen duidelijk dat maar één
persoon de plaag kan stoppen: kleine Pete, het autistische broertje
van Astrid. Maar hij is doodziek. Als het insectenleger steeds
dichterbij komt, staat Astrid voor een onmogelijke keuze.
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.
Automotive News 2007
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
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?
Licht Michael Grant 2015-12-22 Lekker lezen dankzij PrismaDyslexieboeken Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Het zinderende slot van de bloedstollende
GONE-serie De koepel die de FAKZ al maandenlang van de
buitenwereld afsluit, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De
kinderen van Perdido Beach kunnen de buitenwereld zien, en de
buitenwereld ziet hen. Niemand weet wat er precies aan de hand is,
maar iedere beweging binnen de koepel wordt geregistreerd door tvcamera’s. Intussen proberen Sam en zijn mede-overlevenden nog

altijd te ontkomen aan de brute moordlust en manipulaties van de
Duisternis. Kunnen zij de FAKZ ten einde brengen en de Duisternis
verslaan? Hoop op een goede afloop lijkt dichterbij dan ooit, maar of
dat terecht is?
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben
ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Wat doe je als alle
volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene moment stond de
leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En het volgende moment
was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen
lichtflits. Geen knal. Tijdens een doodgewone schooldag ziet de
veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen
verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder
is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er
een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor
internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen.
Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten
meer. En wie zorgt er voor de achtergebleven babys? Net buiten de
stad neemt Caine de leiding over zijn internaat en daarna ook over
het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar
gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar
schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl, besluit hij
ten slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende
moet tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar
intussen komt de dag dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds
dichterbij
De roep van de uil Margaret Craven 1990 Een jonge, ongeneeslijk
zieke Canadese priester leert tussen Indianen zijn naderende dood
aanvaarden.
De giganten Harold Robbins 2021-04-26 Het draait allemaal om
hartstocht, ambitie en passie in Angelo’s en Loren’s race naar de top.
Angelo, een succesvol autocoureur, is zo snel als het licht in zijn
prestigieuze raceauto's, maar ook met vrouwen. Loren Hardeman is
de machtige baas van een autoproductiebedrijf, maar krijgt het heet
onder de voeten wanneer zijn kleinzoon zich steeds dichter naar de

top toe werkt. Angelo en Loren, beiden groot liefhebber van auto’s en
aantrekkelijke vrouwen, slaan hun handen ineen en willen de
nieuwste en beste racewagen produceren. De auto vernoemen ze
naar Loren’s kleindochter Betsy. Wordt Betsy een van Angelo’s
laatste veroveringen? In ‘De giganten’ neemt Robbins je mee in de
meedogenloze wereld van de auto-industrie en geeft de eeuwige
strijd om macht glansrijk weer. 'De droommachine' is het tweede en
laatste deel in de Hardeman-reeks De in New York geboren Harold
Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld.
Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en
zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn
allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete
seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse
publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand
minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek
‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de
filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn
ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende
werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961)
en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig
jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals
prestige, geld en macht.
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?
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
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.
Als Het Leven Een Spel Is, Dan Zijn Dit de Regels Cherie CarterScott 2013-01-31 ‘Het leven wordt vaak vergeleken met een spel.
Helaas krijgen we er geen spelregels bij en vertelt niemand ons hoe
we het moeten spelen. We beginnen dus gewoon bij “Af”, verplaatsen
ons over het bord, en hopen maar dat we het goed doen.’

Vijfentwintig jaar geleden maakte Chérie Carter-Scott Ph.D. een lijstje
van haar Tien regels om een mens te zijn. De regels werden driftig
gekopieerd en circuleerden op universiteiten, scholen, kantoren en
binnen gespreksgroepen. Niemand wist wie de schrijfster was en ze
werden twintig jaar later dan ook onder het kopje ‘Anoniem’
opgenomen in de wereldwijde bestseller Balsem voor de ziel. Als het
leven een spel is, dan zijn dit de regels is de uitgebreidere versie van
het oorspronkelijke lijstje. In heldere taal legt de schrijfster hier uit wat
de regels inhouden en hoe u ze kunt toepassen om een gelukkiger
mens te worden. ‘De regels stralen een zeer positieve kracht uit…’
Libelle ‘Een gids in het moderne level.’ GPD
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...
De dorpswinkel van madame Josette Julia Stagg 2012-06-15 Het
dorpje Fogas in de Franse Pyreneeën wordt opgeschrikt door een
vreemde snoeshaan. Maar het blijkt Fabian, een oud-dorpsbewoner.
Fabian is teruggekomen uit Parijs om de dorpswinkel grondig te
moderniseren. Helaas worden al zijn pogingen daartoe met een
luidkeels non! weggehoond. Hij wil de moed bijna opgeven wanneer
hij onverwacht wordt getroffen door een meeslepend 'chanson
d'amour'.
Angst Michael Grant 2012-09-13 Ondanks alle ontberingen hebben
de kinderen in Perdido Beach tot nu toe weten te overleven. Maar de
Duisternis probeert langzaam binnen te dringen in de
geïmproviseerde wereld waarin ze leven. En de vijand heeft zijn
ergste verschijningsvorm ooit aangenomen: angst… Het leven in de
FAKZ wordt totaal ontwricht wanneer het gevaar letterlijk de macht
grijpt: de koepel waarin de kinderen van de FAKZ leven, wordt in
totale duisternis gehuld. De verwarring is compleet. Hun
overlevingsdrang is nu groter dan ooit. Maar kunnen ze ook echt
weerstand bieden aan de Duisternis of betekent dit het einde van de

FAKZ?
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
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.
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 skiresort 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...
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding tot de
belangrijkste thema's van de westerse filosofie.
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?
De laatste beschermer Eoin Colfer 2012-11-19 Opal Koboi, de
aartsrivaal van het criminele meesterbrein Artemis Fowl, is weer
allesverwoestend bezig. Deze verdorven elf heeft de dode
elfenkrijgers die zich onder Huize Fowl bevonden weer tot leven
gewekt. Hun geest heeft bezit genomen van Artemis jongere broertjes
en van Juliet, de zus van Butler. Artemis en Holly doen hun uiterste
best om hen buiten spel te zetten en Opal Koboi uit te schakelen. Als
dat niet lukt, is alles verloren en zal de wereld ten onder gaan.
The Art of Racing in the Rain Garth Stein 2019-09-04 Een gevoelig
en humoristisch verhaal over liefde, loyaliteit en hoop. Nu verfilmd!
Enzo weet alles over Denny. Hoe goed hij voor zijn zieke vrouw zorgt.
Hoe graag hij het wil maken als autocoureur. Hoe hij zijn dochtertje
Zoë altijd beschermt. Enzo weet sowieso veel van mensen. Dat
plannen soms zomaar ineens van de baan zijn. Dat het lastig is op de
goede weg te blijven. Wat dat betreft is het leven net een autorace.
Eigenlijk zit Enzo maar één ding in de weg: hij is de beste vriend en
de beschermer van het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit hij
toch in een hondenlichaam? Waarom kan hij niet praten, niet
autoracen en waarom heeft híj niet van die handige duimen?
Gelukkig heeft hij wel zijn wijze neus, waarmee hij zijn familie beter
kan doorgronden dan zij zelf. Daarom doet hij er alles aan om Denny,
Eve en Zoë bij elkaar te houden.
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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
De inpassing van de "family trust" in het Nederlandse civiele en
fiscale recht M. E. Koppenol-Laforce 1999 The authors examine
whether or not the family trust can be incorporated in the structure of
the Netherlands civil law and tax law.
Het einde der tijden Froideval 2012
Just kids Patti Smith 2012-03-05 In de zomer van 1967, wanneer de
hippiecultuur haar hoogtepunt bereikt, ontmoeten Patti Smith en
Robert Mapplethorpe elkaar in Brooklyn. Het is het begin van een
intense liefdesverhouding en een levenslange vriendschap. Gedreven
door ambitie en een passie voor kunst gaan ze op zoek naar
erkenning en beroemdheid. Smith breekt door als zangeres en
Mapplethorpe wordt een zeer succesvolle fotograaf. Uiteindelijk
vinden ze hun weg naar het beroemde Chelsea Hotel, waar de crème
de la crème van de artistieke wereld resideert. Patti Smith is auteur,
rockzangeres en beeldend kunstenares. In 1975 brak Smith door met
haar revolutionaire combinatie van poëzie en rock. Haar eerste album
Horses, met op de cover de beroemde foto van Robert Mapplethorpe,
behoort tot de top-100-albums aller tijden. Ze werkte samen met grote
artiesten als Bruce Springsteen, U2 en R.E.M.
Leugens Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen met de
PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. GONE Leugens: deel drie in de
superverslavende serie van Michael Grant... Het is ondertussen vier
maanden geleden dat alle volwassenen en kinderen van vijftien jaar
en ouder verdwenen zijn. Het leven in de fakz wordt steeds harder en
grimmiger. De kinderen hebben een stadsraad opgericht, maar Sam
baalt er behoorlijk van dat hij nu iedere beslissing aan hen moet

voorleggen. Hij vertelt hen dan ook niets over Orsay, die beweert dat
ze dromen kan opvangen van de volwassenen aan de andere kant
van de muur. Veel kinderen geloven haar, maar wie zegt dat haar
visioenen kloppen? Ook zwijgt Sam over andere vreemde dingen die
gebeuren. Al snel ontstaan er allerlei geruchten. Wie spreekt nu
eigenlijk de waarheid? Als Sam en Astrid ruzie krijgen, weten de
kinderen al helemaal niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Het wordt
te veel voor Sam. Hij rent weg, juist als de Human Crew de stad in
brand zet. In de chaos die ontstaat, verliest ook de intelligente Astrid
de controle. Wat moet er worden van de kinderen in de FAKZ als
zelfs de twee sterkste personen het niet meer zien zitten.
Aftermath Chuck Wendig 2018-08-14 Aftermath is het eerste deel van
een nieuwe trilogie en een direct vervolg op de originele Star Warstrilogie van George Lucas. Terwijl het Keizerrijk nog herstellende is
van de nederlaag bij de Slag bij Endor, moet de Rebellenalliantie – nu
de Nieuwe Republiek – snel actie ondernemen om te voorkomen dat
haar vijanden zich kunnen hergroeperen en terugslaan. Maar boven
de afgelegen planeet Akiva ontvouwt zich een onheilspellend
machtsvertoon van de vijand. Op een soloverkenningsmissie ziet
piloot Wedge Antilles Keizerlijke Star Destroyers bijeenkomen als
roofvogels om een prooi. Voordat hij echter verslag kan uitbrengen bij
de leiders van de Nieuwe Republiek wordt hij gevangengenomen.
Ondertussen, op de oppervlakte van de planeet, is oud-rebel Norra
Wexley thuisgekomen – ze is moe van de oorlog, klaar om zich te
herenigen met haar zoon en ze wil niets liever dan een nieuw leven
opbouwen. Maar als Norra vervolgens de noodoproep van Wedge
ontvangt, beseft ze dat haar tijd als vrijheidsstrijder nog niet voorbij is.
Wat ze zich echter niet realiseert, is hoe dichtbij de vijand is – of hoe
gevaarlijk haar nieuwe missie. Vastbesloten om de macht van het
Keizerrijk te behouden, verzamelt de overgebleven elite zich op Akiva
voor een geheime conferentie om een tegenaanval voor te bereiden.
Maar ze hebben niet gerekend op Norra en haar nieuwe bondgenoten
– haar zoon, een technisch genie; een Zabrakse premiejager; en een
verstoten overloper van het Keizerrijk – die er alles aan zullen doen
om de tirannieke heerschappij van het Keizerrijk eens en voor altijd te
beëindigen. ‘Star Wars: Aftermath onthult wat er gebeurt na Return of
the Jedi uit 1983. En wat blijkt? De good guys moeten zich zorgen

maken om veel meer dan alleen het Keizerrijk...’ The Hollywood
Reporter
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal
onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit,
integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit
onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze
behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de
betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden
van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving.
Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen
mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van
positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe
reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is,
neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in
ogenschouw.
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
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle
Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht
kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de
quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide,
twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een
jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met
haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro
beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren
haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn.
‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar
lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin
tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch.
(...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ Julie Powell auteur van Julie & Julia
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd
kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede
kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat
erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft
ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The
Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze
extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold
gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft
opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald
goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas
Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de

mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit
verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse
arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar
Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.
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
Honger Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen met de
PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. GONE Honger: deel twee in de
superverslavende serie van Michael Grant... Het is nu drie maanden
geleden dat alle volwassenen en jongeren ouder dan vijftien jaar
spoorloos verdwenen zijn. Het eten in de koepel begint op te raken en

de honger knaagt, waardoor de kinderen in Perdido Beach zichzelf
niet meer in de hand hebben. Sam heeft er genoeg van dat hij wordt
beschouwd als de leider in de FAKZ. De kinderen verwachten dat hij
voor alle problemen een oplossing heeft, maar hij kan de
verantwoordelijkheid nog nauwelijks aan. Intussen wordt de
geheimzinnige Duisternis steeds sterker. Dit ontaardt in een
bloedstollende strijd, waarbij Sam op het allerlaatste moment hulp
krijgt uit onverwachte hoek...
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...

sebring-service-manual-torrent-file-type

Downloaded from collectie.museumrotterdam.nl
on September 26, 2022 by guest

