2001 Am General Hummer
Intake Plenum Gasket
Manual
As recognized, adventure as competently as experience not
quite lesson, amusement, as well as settlement can be
gotten by just checking out a ebook 2001 Am General
Hummer Intake Plenum Gasket Manual next it is not
directly done, you could agree to even more in relation to
this life, roughly the world.
We have enough money you this proper as competently as
easy showing oﬀ to acquire those all. We oﬀer 2001 Am
General Hummer Intake Plenum Gasket Manual and
numerous book collections from ﬁctions to scientiﬁc
research in any way. in the course of them is this 2001 Am
General Hummer Intake Plenum Gasket Manual that can be
your partner.

Veroverd door leugens Ella
Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles
brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark
romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht te houden.
Hij verkocht me alsof ik een
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ding was. Zijn bezit. Drie
jaar lang wist ik te
overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol.
Ik was sterk, vastbesloten
en ving de klappen op. Tot
de dag dat ik brak. En juist
dat zorgde voor mijn
vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw
1/29

Downloaded from
uittreksel-register.nl on
August 19, 2022 by guest

moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me
had verkocht.
Keto in 15 minuten Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16
Combineer de
gezondheidsvoordelen van
het mediterrane dieet met
de kracht van gezonde
vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar
in 15 minuten Met uniek
Super Verbrander Plan om je
natuurlijke vetverbranding
te activeren Elke dag met
volle teugen genieten van
veel verse groenten, fruit en
het beste wat de zee te
bieden heeft, is de sleutel
tot een lang, gezond en
gelukkig leven. In haar
nieuwe boek Keto in 15
minuten Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van
den Kerchove hoe je de
unieke
gezondheidsvoordelen van
het mediterrane dieet
combineert met de kracht
van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere
vetverbranding en een
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sterker immuunsysteem.
Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en
meal preptips) om je
natuurlijke vetverbranding
te activeren en van de low
carbkeuken een duurzame,
ﬂexibele levensstijl te
maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en
zijn gluten- en granenvrij,
suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een
combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en
gevogelte.
De verre horizon Santa
Monteﬁore 2021-03-23
Tegen de wensen van zijn
halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het
familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij
de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek
over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier
om zijn rekeningen met
enkele familieleden te
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vereﬀenen. JP’s zoon Colm
kan zich allerminst vinden in
de plannen van zijn vader.
Hij heeft na de scheiding
van zijn ouders alle contact
met zijn vader verbroken,
maar nu JP van plan is de
vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt
Colm zich geroepen om in
actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet
kruisen met de charmante
en onafhankelijke Margot. In
de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de
auteur is de stijl van het
boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’
NBD Biblion ‘Een heerlijk
boek om met regenachtige
dagen op de bank onder een
dekentje met een kop thee
te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’
***** Chicklit.nl ‘Monteﬁore
doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
Alleen hij Andrew Gross
2017-11-14 Andrew Gross
heeft met ‘Alleen hij’(The
One Man)een bloedstollende
en aangrijpende thriller
geschreven waarin de
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gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog in het
algemeen en die van
Auschwitz in het bijzonder
centraal staan. 1944. Terwijl
in Europa de Tweede
Wereldoorlog voortduurt,
werken de Amerikanen uit
alle macht aan het
Manhattanproject. De code
die ontbreekt is ontwikkeld
door de Poolse
natuurkundige Alfred Mendl,
die uit het getto van
Warschau op transport naar
Auschwitz is gezet. De jonge
Pool Nathan Blum is Europa
ontvlucht en werkt als
vertaler voor de
Amerikanen. Hij spreekt
vloeiend Duits en Pools, hij
is vindingrijk en nu hij alles
en iedereen is verloren in de
oorlog, is hij vooral
vastbesloten zijn leven een
zinvolle nieuwe wending te
geven. Wanneer de
Amerikanen hem vragen het
welhaast onmogelijke te
doen, aarzelt hij niet. Hij zal
terugkeren naar Europa en
inﬁltreren in Auschwitz in
een poging Alfred Mendl te
bevrijden. Andrew Gross
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schreef eerder negen
thrillers onder zijn eigen
naam en daarnaast nog
eens vijf thrillers samen met
James Patterson. ‘Gross
heeft de beschrijvingen van
het kampleven opgetekend
naar de verhalen van zijn
schoonvader die in
Auschwitz vastzat. Waar de
hoofdpersonen ﬁctie zijn,
zijn de setting en veel van
de personages gebaseerd op
historische feiten. Voeg
daaraan toe het
inlevingsvermogen, de actie
en de spanning en ‘Alleen
hij’ is zowel een ontroerende
als aangrijpende thriller.’
Booklist
Samen met jou Lenthe
Leeuwenberg 2020-12-16
Nu Evi eindelijk heeft
toegegeven dat ze de vader
wel ziet zitten is haar leven
compleet veranderd. Wie
had dat de afgelopen
maanden durven denken?
Evi is dolgelukkig, maar gaat
het haar lukken om de liefde
lang genoeg verborgen te
houden voor haar collega’s
en de leerlingen? En wat
vinden de kinderen er
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eigenlijk van?
Kijken in de ziel van
Japan Freek Vossenaar
2021-04-20 Japan streeft
naar een nieuw tijdperk,
maar worstelt met het
verleden. Japan-kenner
Freek Vossenaar beschrijft
het conﬂict van dit gesloten
land tussen traditionele
isolatie en moderne
openheid. 'Een nieuw Japans
tijdperk' is aangebroken,
verklaarde de Japanse
premier Shinzo Abe tijdens
de slotceremonie van de
Olympische Spelen in Rio de
Janeiro. En om te
onderstrepen dat de tijden
in zijn land serieus waren
veranderd, had hij zich
verkleed als Super Mario, de
wereldbekende Nintendoﬁguur. Door de pandemie
wijzigden de plannen. Nu
gaan de Spelen wel door,
maar zonder buitenlands
publiek dat het nieuwe
Japan kan bewonderen. Hoe
groot is de teleurstelling? En
is er werkelijk een
zelfbewust en trots Japan
opgestaan dat de
buitenwereld omarmt?
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Japankenner Freek
Vossenaar ging op
onderzoek uit. Van de
vrouwelijke sushichefs en de
manga helden tot de
sumoworstelaars en de
huwelijksmakelaars tot de
campagne om de
Olympische Spelen binnen
te halen: hij zag veel
obstakels en onzekerheid
om de toekomst zorgeloos
te kunnen omarmen. De
gevierde harmonie en de
bewonderde tradities, ooit
bindende krachten, zetten
nu een rem op de
ontwikkelingen. Moeizame
relaties met de buurlanden,
vergrijzing, de omgang met
rampen als in Fukushima, de
ondergeschikte positie van
de vrouw, uitdijende steden
in een land dat krimpt - in
zijn fascinerende verhaal
laat Vossenaar zien dat het
Japanse verleden zich niet
snel laat verjagen.
Een Rite Van Zwaarden
(Boek #7 In De
Tovenaarsring) Morgan
Rice 2015-02-17 In EEN RITE
VAN ZWAARDEN (boek #7 in
de Tovenaarsring), worstelt
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Thor met zijn nalatenschap.
Hij moet onder ogen zien te
komen wie zijn vader is en
besluiten of hij zijn geheim
zal vertellen. Met Mycoples
aan zijn zijde en het Zwaard
van het Lot in zijn handen, is
Thor vastberaden om wraak
te nemen op Andronicus’
leger en zijn thuisland te
bevrijden—en eindelijk
Gwen ten huwelijk te
vragen. Maar hij komt
erachter dat er nog sterkere
machten dan hij in het spel
zijn. Gwendolyn keert terug
om de heerseres te worden
die ze voorbestemd is om te
zijn, haar wijsheid te
gebruiken om de troepen te
verenigen en Andronicus
voorgoed weg te drijven.
Herenigd met Thor en haar
broers, is ze dankbaar voor
de kans om hun vrijheid te
vieren. Maar de zaken
veranderen snel—te
snel—en voor ze het weet
ligt haar leven weer
overhoop. Ze raakt
verwikkelt in de rivaliteit
met haar oudere zuster,
Luanda. Ondertussen
arriveert MacGils broer met
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zijn eigen leger, eveneens
vastberaden om de macht
over te nemen. Er lijken
overal spionnen en
huurmoordenaars te zijn, en
Gwen leert dat het
allesbehalve veilig is om
Koningin te zijn. Reece zijn
liefde voor Selese krijgt
eindelijk een kans om op te
bloeien. Maar dan verschijnt
zijn oude liefde, en hij wordt
verscheurd door twijfels. Al
snel worden de rustige
tijden verstoord door oorlog.
Reece, Elden, O’Connor,
Conven, Kendrick en zelfs
Godfrey moeten gezamenlijk
ten strijde trekken als ze
willen overleven. Het wordt
een race tegen de klonk om
Andronicus te verslaan en
de Ring te redden van
complete verwoesting.
Terwijl de troepen strijden
voor de macht over de Ring,
realiseert Gwen dat ze moet
doen wat ze kan om Argon
te vinden en hem terug te
halen. In een schokkende
plotwending leert Thor dat
hoewel zijn krachten
superieur zijn, hij ook een
verborgen zwakte
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heeft—één die hem wel
eens het leven zou kunnen
kosten. Zullen Thor en de
anderen er in slagen om de
Ring te bevrijden en
Andronicus te verslaan? Zal
Gwen de koningin worden
die haar volk nodig heeft?
Wat zal er terecht komen
van het Zwaard van het Lot,
van Erec, Kendrick, Reece
en Godfrey? En wat is het
geheim dat Alistair
verbergt? EEN RITE VAN
ZWAARDEN 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.
Een aﬀaire in Cornwall Liz
Fenwick 2014-03-10 Als Jude
voor het altaar staat, wordt
de druk van haar
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aanstaande huwelijk haar
plotseling te veel. Ze vlucht
de kerk uit en laat heel wat
achter: een verbijsterde
verloofde, haar woedende
moeder en gasten die
genoeg stof tot roddelen
hebben voor de rest van het
jaar.Vol schuldgevoel en
schaamte trekt Jude zich
terug in Pengarrock, een
vervallen landhuis boven op
een klif in Cornwall. Hier
mag ze de uitgebreide
bibliotheek van de familie
Trevillion catalogiseren. Het
huis is een welkome
schuilplaats voor Jude en ze
raakt er zelfs compleet van
in de ban wanneer ze een
tragische geschiedenis
ontdekt, met daarin de
suggestie van een
verborgen schat. Maar de
huidige eigenaar blijkt niet
half zo veel van Pengarrock
te houden als zij, en wil het
huis verkopen. Kan ze hem
op tijd op andere gedachten
brengen?
Onverwacht geluk Danielle
Steel 2021-05-04
Wegdromen met een
verhaal dat je raakt met
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Onverwacht geluk, de
nieuwe roman van Danielle
Steel! Als de jonge Isabelle
McAvoy bij een kunstgalerie
in Parijs de rijke en oudere
Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een
droom. Maar als ze
plotseling zwanger raakt,
weet ze dat trouwen
uitgesloten is en vlucht ze
terug naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt ze
altijd pech te hebben in de
liefde... Wanneer Isabelle
jaren later, na drie mislukte
relaties maar drie prachtige
dochters, toch ineens uit
onverwachte hoek de liefde
vindt, lijkt eindelijk alles
voor de wind te gaan. Maar
hoe sterk is de band tussen
Isabelle en haar dochters als
er een geheim uit het
verleden aan het licht komt?
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
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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
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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
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
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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
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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 Paigeserie is binnenkort
beschikbaar.
Reden om te redden (Een
Avery Black mysterie – Boek
5) Blake Pierce 2019-11-01
“Een dynamische verhaallijn
die je vanaf het eerste
hoofdstuk vastgrijpt en niet
meer loslaat.” --Midwest
Book Review, Diane
Donovan (over Eens weg)
Van de bestverkopende
auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw
meesterwerk van
psychologische spanning.
REDEN OM TE REDDEN (Een
Avery Black Mysterie - Boek
5) - de laatste aﬂevering in
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de Avery Black-serie. In de
epische ﬁnale van de Avery
Black-serie is
seriemoordenaar Howard
Randall ontsnapt en staat de
hele stad Boston op scherp.
Vrouwen worden gruwelijk
vermoord en iedereen
vermoedt dat Howard er
weer mee bezig is. Wanneer
Boston’s meest briljante en
controversiële rechercheur
van Moordzaken Avery Black
zelf wordt gestalkt en
wanneer mensen in haar
omgeving een voor een op
brute wijze worden
vermoord, lijkt het erop dat
de ergste angsten van de
stad worden bevestigd.
Maar Avery is niet zo zeker.
De moorden herinneren
haar aan iets dat ze ooit in
haar verleden zag. Ze
herinneren haar aan iets te
dicht bij haar hart, iets dat
te maken had met een
geheim waarvan ze dacht
dat ze het lang geleden
begraven had... Het meest
meeslepende en
schokkende boek van de
serie, een psychologische
thriller met
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hartverscheurende
spanning, REDEN OM TE
REDDEN is de ﬁnale
waarmee je de pagina’s tot
laat in de nacht zult
omslaan. “Een meesterwerk
op het gebied van thriller en
mysterie. Pierce heeft
fantastisch werk verricht
door karakters te
ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo
goed zijn beschreven dat we
in hun gedachten kunnen
meevoelen, hun angsten
kunnen volgen en juichen
voor hun succes. De plot is
erg intelligent en zal je
gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit
boordevol wendingen en zal
je wakker houden tot het
einde van de laatste
pagina.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos
(over Eens weg)
Een hele lieve fuck you
Sylvia Van Driessche
2021-06-16 Alexa, een
journaliste die haar dagen
vult met het schrijven over
lippenstiften en het drinken
van cava, wordt naar een
ﬁlmfestival gestuurd. Wat
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een routineklus moet
worden, verandert wanneer
ze haar jeugdliefde Finneas
Mallieu tegenkomt, die
intussen een
wereldvermaard acteur is
geworden. Terwijl Alexa
wegvlucht in alcohol, wordt
ze geconfronteerd met
verontrustende verhalen
over seksuele intimidatie in
haar onmiddellijke
omgeving. Tevergeefs
probeert ze de
onderzoeksjournaliste in
haar te onderdrukken. Alexa
wordt meegezogen in een
gevaarlijke wereld, een die
haar dwingt haar verleden
te confronteren en haar
toekomst op te oﬀeren.
Kiplings keuze Geert
Spillebeen 2002 De 18jarige zoon van de
beroemde schrijver Rudyard
Kipling is vreselijk trots
wanneer hij in 1915 naar het
front in Frankrijk mag, maar
niemand beseft dan hoe
gruwelijk hij aan zijn einde
zal komen.
Stralend licht E. L. Todd
2018-09-13 Dit is het
verhaal. Ik was mijn Duitse
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Herdershond aan het
uitlaten in het park toen die
ervandoor ging en de riem
uit mijn hand trok. Hij
sprintte over het pad tot hij
een of andere vreemde
tegenkwam waar hij het
goed mee kon vinden. Een
verdomd lekkere vreemde,
Ryker. We ﬂirtten met elkaar
waarna hij direct op zijn doel
afging en me bij hem thuis
uitnodigde. Ik had sowieso
ja willen zeggen, maar ik
had die avond al een date.
Maar hij vroeg me niet of ik
een andere keer kon. Ik
verborg mijn
verontwaardiging en ging
door met mijn leven. Ryker
en ik kwamen elkaar weer
tegen op een manier die ik
nooit had verwacht. Hij was
nog steeds net zo sexy en
charmant, en dit keer
zorgde ik ervoor dat ik geen
date had. Omdat ik die
avond zijn date wilde zijn.
Een Gift Van Wapens
(Boek #8 In De
Tovenaarsring) Morgan
Rice 2015-02-17 In EEN GIFT
VAN WAPENS (Boek #8 in de
Tovenaarsring), zit Thor
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gevangen tussen de
titanische krachten van
goed en kwaad, terwijl
Andronicus en Raﬁ al hun
duistere krachten gebruiken
in een poging om Thors
identiteit te vernietigen en
de controle over zijn ziel te
krijgen. Bevangen door hun
magie moet Thor het
zwaarste gevecht van zijn
leven strijden, terwijl hij
worstelt om zichzelf uit de
greep van zijn vader te
bevrijden. Maar het is
misschien al te laat.
Gwendolyn, vergezeld door
Alistair, Steﬀen en Aberthol,
reist diep de Onderwereld
in, vastberaden om Argon te
vinden en hem uit zijn
magische gevangenis te
bevrijden. Ze ziet hem als
haar enige hoop om Thor te
bevrijden en de Ring te
redden, maar de
Onderwereld is groot en
verraderlijk, en het lijkt erop
dat ze Argon nooit zullen
vinden. Reece leidt de
Krijgsmacht op een vrijwel
onmogelijke missie om te
doen wat nog nooit eerder is
gedaan: afdalen in de
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dieptes van het Ravijn om
het verloren Zwaard terug te
vinden. Terwijl ze afdalen in
een wereld vol monsters en
exotische rassen, is elk van
hen vastberaden om het
Zwaard te houden voor hun
eigen doelen. Romulus,
gewapend met zijn
magische mantel, vervolgt
zijn sinistere plan om de
Ring te betreden en het
Schild te vernietigen;
Kendrick, Erec, Bronson en
Godfrey moeten vechten
tegen het verraad; Tirus en
Luanda leren wat het
betekent om hun volk te
verraden en Andronicus te
dienen; Mycoples worstelt
om te ontsnappen; en in een
schokkende plotwending,
wordt Alistairs geheim
eindelijk onthult. Zal Thor
zichzelf terugvinden? Zal
Gwendolyn Argon vinden?
Zal Reece het Zwaard
vinden? Zal Romulus’ plan
slagen? Zullen Kendrick,
Erec, Bronson en Godfrey
overwinnen? En zal
Mycoples terugkeren? Of zal
de Ring volledig verwoest
worden? EEN GIFT VAN
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WAPENS 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.
Zomers licht Rachel Hore
2021-04-08 Heerlijke
feelgoodroman, voor de
lezers van Santa Monteﬁore
Fran Morrison reist als
muzikant de wereld over,
maar als haar vader wordt
getroﬀen door een
hersenbloeding keert ze
terug naar haar
geboorteplaats om het
kleine familiebedrijf, een
glas-in-loodatelier, te
runnen. De pastoor van een
nabijgelegen kerk geeft de
opdracht om een gebroken
raam te restaureren; een
prachtig victoriaans
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kunstwerk met als
middelpunt een vrouwelijke
engel. Terwijl ze werkt aan
deze restauratie gaat Fran in
haar vaders documenten op
zoek naar het verhaal achter
dit raam, en ze ontdekt een
geschiedenis die verrassend
veel parallellen vertoont met
haar eigen leven... In de
pers ‘Met haar verhalende
stijl houdt ze de lezer al na
enkele bladzijden stevig in
de ban.’ NBD Biblion
‘Meeslepend, verrassend en
heerlijk leesbaar.’ Santa
Monteﬁore ‘Een liefdevol
verhaal dat tot nadenken
stemt.’ Sunday Mirror
Style your Life Lonneke
Nooteboom 2020-04-15
Nederlands populairste
styliste verrast je met haar
humor, persoonlijke
anekdotes en natuurlijk haar
geweldige stijladvies! Style
your life van Lonneke
Nooteboom is een unieke
combinatie van stijlgids én
motivatiehandboek. De
fashion en celebrity styliste
laat met dit boek niet alleen
zien hoe je de knapste
versie van jezelf kunt zijn,
13/29

Downloaded from
uittreksel-register.nl on
August 19, 2022 by guest

maar inspireert ook om voor
jezelf te kiezen. Lonneke
deelt haar persoonlijke en
inspirerende verhaal over
het najagen van haar
droom, geeft een uniek
kijkje in haar drukke leven
en laat je natuurlijk niet in
de steek wat stylingtips en tricks betreft! Het boek
bevat praktische tips over
het combineren van een
druk werkleven met een
gezin, me-time en sporten,
over het bijhouden van je
agenda en over keuzes
maken en groeien op
businessgebied. Daarnaast
geeft Lonneke natuurlijk ook
haar beautygeheimen en
favoriete shopadresjes prijs,
vertelt ze je alles over haar
verzameling vintage
treasures en legt ze haarﬁjn
uit wat haar unieke
stylingmethode nu precies
inhoudt. Kortom: met Style
your life vind je de
(levens)stijl die bij je past!
De kracht van een crisis
Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde coronapandemie is een geweldige,
unieke opportuniteit, die we
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met beide handen moeten
grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke
grote bedrijven door een
zware crisis heeft gehaald.
Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept
tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen,
de bestaande orde staat op
losse schroeven, structuren
worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen door
te voeren, om stappen te
zetten naar een betere
wereld. Een wereld die beter
functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer.
In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist
Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om
hierover na te denken. Hoe
moeten we onze
economische relance
organiseren? Hoe bereiken
we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten we
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onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in
onze democratische
samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal
deze crisis?
De jongen zonder hoop
Victoria Quinn 2021-06-24 Ik
heb een geheim dat ik
Derek nog niet heb verteld,
simpelweg omdat het iets is
dat ik nooit met iemand wil
delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne.
Maar wanneer een late
avond plots een
onverwachte wending
neemt, dringt het tot me
door dat de waarheid aan
het licht moet komen. Maar
dan komt hij er zelf achter ...
en dat maakt het een
miljoen keer erger.
Een dag in Gent Herman
Brusselmans 2011-06-27 Op
zomaar een dag uit het
leven van Herman
Brusselmans heeft hij heel
wat te doen. Wakker
worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten.
De echtgenote uitwuiven die
naar Antwerpen vertrekt. De
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hond naar een oud, bevriend
echtpaar brengen. Naar de
apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel.
Een depressieve vrouw
onderhouden en haar
meenemen naar een
restaurant, om er een
eenvoudige lunch te
gebruiken. Naar het theater
lopen om de repetitie bij te
wonen van een toneelstuk
van eigen hand. Een meisje
bezoeken op haar ﬂatje. Op
straat praten met een
boekhouder. In een
horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven.
De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de
teruggekeerde echtgenote
begroeten. Samen een
eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een
wedstrijd op tv kijken.
Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken
om naar bed te gaan. Toch
eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt.
Wat er dan gebeurt, zal de
lezer meemaken als hij deze
fenomenale roman, Een dag
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in Gent, helemaal uitleest.
Verweesd zal hij
achterblijven, en de
aandrang voelen om zo snel
mogelijk het boek opnieuw
te lezen. Eventueel zal hij
verzuchten: Alweer heeft
Herman Brusselmans een
toproman geschreven.
Herman Brusselmans (1957)
publiceerde eerder meer
dan veertig andere boeken.
Hij wordt zowel verguisd als
verafgood. Hij is een zeer
belangrijk schrijver. Over
Muggepuut: Muggepuut lees
je omdat je niet wilt
stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam
voortslingerende
cafégesprekken zo opschrijft
dat je ze eigenlijk zelf
gevoerd zou willen hebben.
(...) Omdat Brusselmans
zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...)
Omdat Brusselmans je aan
het lachen maakt. arjen
fortuin, nrc handelsblad
Over De perfecte koppijn:
De perfecte koppijn is een
Brusselmans grand cru. (...)
Zijn nieuwste roman is een
2001-am-general-hummer-intake-plenum-gasket-manual

sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi
huwelijk van inhoud en
vorm. Als u dit decennium
één Brusselmans leest, laat
het dan De perfecte koppijn
zijn. marc cloostermans,
standaard der letteren Over
Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages.
Vooral de cartooneske,
absurdistische
randpersonages worden
vaak exquis omschreven
(...). Het is genieten van een
vakman in goeden doen.
jeroen versteele, de morgen
Filosoﬁe voor een
weergaloos leven
Lammert Kamphuis
2018-06-07 Voor het leven
is er geen generale
repetitie. Je hebt slechts één
kans. Gelukkig zijn grote
denkers je voorgegaan en
kun je bij hen terecht voor
wijze raad. Zo helpt
Diogenes je om je
authentieke zelf te zijn,
Epicurus om niet te veel
geld uit te geven tijdens de
uitverkoop en Kant om op
tijd te remmen voor een
zebrapad. Maar ook minder
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gearriveerde denkers helpen
je een handje: André Hazes
daagt je uit om vrijer te
worden en De Jeugd van
Tegenwoordig steunt je in je
verdriet. In Filosoﬁe voor
een weergaloos leven laat
Lammert Kamphuis zien dat
ﬁlosoﬁe minder
onbegrijpelijk en
hoogdravend is dan we vaak
denken. In achttien
prikkelende stukken toont
hij hoe zowel eeuwenoude
als hedendaagse denkers je
kunnen bijstaan in het
alledaagse leven. Deze
bundel biedt troost, geeft
rust, verrijkt
vriendschappen, creëert
begrip voor
andersdenkenden en leidt
tot meer plezier in je werk.
Laat je verrassen door deze
toegankelijke manier van
ﬁlosoferen ¿ en ga zelf aan
de slag!
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
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Witte Huis aan toegaat.' ****
NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis.
Maar het is de vorige ﬁrst
family die boven aan de
hitlijst staat van een
internationale terroristische
organisatie. Matthew
Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige
president van de Verenigde
Staten. Nadat een dappere
maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het
platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een
'gewone' burger willen
leiden, maar een oudpresident wordt nooit meer
een gewone burger. En een
oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle
connecties die hij als
president heeft opgedaan in
om haar te redden. Want
het is maar de vraag of hij
op zijn vrienden in het Witte
Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson
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geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President
Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare ﬁguren,
geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
Johannes Vermeer Ben
Broos 1995 Catalogus bij de
overzichtstentoonstelling
van werk van de
Nederlandse schilder
(1632-1675).
De Ierse O'Hurleys Nora
Roberts 2020-09-15 De Ierse
O’Hurleys: een hechte
familie om meteen in je hart
te sluiten. Het
onafscheidelijke
artiestenechtpaar Frank en
Molly heeft altijd geprobeerd
om niet alleen hun
volharding aan hun vier
kinderen door te geven,
maar ook hun
inlevingsvermogen en hun
passie. Nu is het aan zoon
Trace en drieling Abby,
Maddy en Chantel om
daarmee een eigen leven op
te bouwen. (1) VALSE
SCHIJN Op een afgelegen
ranch in Virginia wijdt Abby
zich sinds de dood van haar
echtgenoot, een beroemde
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autocoureur, helemaal aan
de opvoeding van haar twee
zoontjes en het fokken van
paarden. Dit leven, dat ze
met veel geduld en moed
heeft opgebouwd, wordt
onverwacht bedreigd door
de komst van Dylan Crosby,
een journalist die een boek
over haar man schrijft. Voor
hem mogen zijn vele vragen
gewoon bij zijn research
horen, voor Abby leiden ze
naar een pijnlijke waarheid
die achter slot en grendel
moet blijven, omwille van
haar kinderen. Maar dat is
niet het enige gevaar dat de
vasthoudende Dylan vormt.
Minstens zo onrustbarend is
de wervelwind aan emoties
die hij in haar losmaakt... (2)
DANSENDE STER Haar naam
mag dan in neonletters
worden geschreven, Maddy
geeft niets om roem. Voor
haar telt alleen dat ze kan
dansen en telkens weer die
ﬁjne energie kan voelen als
ze het podium op gaat. Al
wordt ze de laatste tijd wel
nogal afgeleid door Reed
Valentine, de knappe
ondernemer die haar nieuwe
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voorstelling ﬁnanciert. Reed
is overrompeld door de
aantrekkingskracht die
Maddy op hem uitoefent. Zij
is immers een dromer, en hij
is lang geleden gestopt met
dromen. Zijn leven draait nu
om rijkdom en macht. Dus
maakt hij zichzelf wijs dat
het in hun beider belang is
om afstand te houden. Maar
Maddy zou geen echte
O'Hurley zijn als ze deze
fascinerende man zonder
slag of stoot liet gaan! (3)
VERRASSENDE ROL Chantel
is een echte Hollywoodster:
getalenteerd,
adembenemend mooi en
buiten het bereik van
gewone stervelingen. Door
haar roem heeft ze geleerd
met al te enthousiaste fans
om te gaan, maar als een
vurige ‘bewonderaar’ de
grens overschrijdt door haar
te bedreigen, realiseert ze
zich dat ze bescherming
nodig heeft. Tot haar
frustratie komt die
bescherming in de persoon
van de stuurse, geharde
privédetective Quinn
Doran... Aanvankelijk
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verfoeit Quinn zijn nieuwe
positie als oppas van een
verwende actrice. Al snel
beseft hij echter dat hij de
kordate en scherpzinnige
Chantel absoluut niet moet
onderschatten. Wanneer de
bedreigingen erger worden,
beseft hij bovendien ook iets
anders: als hij wil dat ze in
leven blijft, zal hij dichtbij
moeten blijven. Heel
dichtbij... (4) GELUK ALS
TOEGIFT Gillian Fitzpatrick is
niet direct onder de indruk
wanneer ze Trace O'Hurley
eindelijk vindt. Hij is nogal
aangeschoten en uitermate
bot. En déze man zou haar
broer uit de handen van
terroristen kunnen redden?
Helaas is hij haar laatste
hoop, dus zet ze haar afkeer
opzij en doet haar best hem
over te halen. Vanaf het
moment dat hij zwicht,
vangt ze echter steeds
vaker een glimp op van de
intrigerende man achter de
rauwe façade... Eigenlijk wil
Trace helemaal niet
samenwerken, met
niemand. Hij wil whisky. Hij
wil vergeten. Zijn werk als
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spion heeft hem al zijn
illusies ontnomen. Maar aan
de zijde van de onbevangen
Gillian begint hij opeens te
verlangen naar de
liefdevolle familie die hij ooit
achterliet. En naar een
toekomst met een zekere
vasthoudende roodharige...
Eerste compleet nieuwe en
uitgebreide editie!
Vergeet dat onze tijd
zoveel complexer is dan
alles wat ooit voorafging
Rik Coolsaet 2021-02-16
Meer dan een decennium
geleden peilde Geschiedenis
van de wereld van morgen
het diepe ongenoegen met
de bestaande orde, in de
grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de
kleine omgeving van het
dagelijks leven. Woelige
tijden zouden aanbreken. Zo
gebeurde. In Vergeet dat
onze tijd zoveel complexer is
dan alles wat ooit voorafging
maakt Rik Coolsaet opnieuw
de balans op, op zoek naar
de polsslag van de
samenleving waarin de
stroomversnelling van de
afgelopen decennia ons
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heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden,
in het licht van gisteren, met
het oog op morgen.
De Noordzeemoorden 2
IJskoud Isa Maron
2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge
Kyra Slagter weer
samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee
jonge kinderen verdwijnen
op bijna hetzelfde moment.
Hoewel de politie met man
en macht onderzoek doet,
kan dat niet voorkomen dat
er de volgende dagen meer
kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie
tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in WestNederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht
en twaalf jaar oud en er
wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts
leveren niets op. Hoe meer
kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen
de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan
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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
Bewaar de zomer Alma
Mathijsen 2020-11-04 Een
zinderend en openhartig
autobiograﬁsch boek In een
bocht van een slingerende
weg tussen bos en
olijfgaarden in Noord-Italië
staat het huis dat Alma’s
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ouders als ruïne kochten. Al
in haar eerste levensjaar
namen ze haar mee, en
sindsdien ging er geen
zomer voorbij zonder het
huis waar alles zich intenser
af lijkt te spelen dan in
Nederland. Alma’s vader
werd er ziek en overleed het
jaar daarna, een maand
voordat ze naar Italië
zouden gaan. Het huis dat
zo vervlochten was met
hem, symboliseerde zijn
afwezigheid, en in de
zomers daarna werd het
gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in
Alma’s leven liet de taal
haar in de steek, nu wendt
ze juist die taal aan om grip
op de gebeurtenissen te
krijgen. In Bewaar de zomer
neemt Alma Mathijsen de
lezer mee naar de zomers in
het huis waar ze haar rouw
leerde verstoppen tussen de
spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten
vallen van de hoogste brug
in de vallei. In dit zinderende
en openhartige
autobiograﬁsche boek
reﬂecteert Mathijsen op
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verlies, volwassen worden,
taal en liefde.
In alle onschuld Karen Rose
2021-02-23 Advocaat
Thomas Thorne wordt
wakker naast een dode
vrouw, haar bloed aan zijn
handen. Hij is onschuldig,
maar wie wil hem erin
luizen? Is het wraak op een
verleden dat hij liever wilde
vergeten? Karen Rose is een
bestsellerauteur in het
genre Romantic Suspense.
Haar thrillers staan garant
voor een combinatie van
'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne
wordt wakker naast een
dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen, maar geen
enkele herinnering aan wat
er gebeurd is die nacht.
Heeft het voorval te maken
met het verleden dat hij
achter zich gelaten dacht te
hebben? Wil iemand wraak
op hem nemen? Zijn
vrienden en zijn collega
Gwyn Weaver zijn ondanks
alle bewijslast overtuigd van
Thornes onschuld en zetten
alles op alles om dat aan te
tonen. Elk om een heel
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eigen reden...
Grappige verhaaltjes voor
het slapen gaan / druk 1
Marianne Busser 2009-09
Tien verhaaltjes over koning
Bobbel en zijn koningin. Ze
beleven de gekste
avonturen en blijven altijd
optimistisch. Met veel
kleurige, vrolijke illustraties.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
De bankier Penelope Sky
2019-12-12 Ze hebben mijn
vader gevangengenomen.
Hierna zullen ze mij
gevangen nemen, behalve
als ik inga op hun eisen. De
machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino.
De man wordt overal
begeleid door zijn
beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar.
Hij is de meest paranoïde
man van het land. En het
was onmogelijk dat ik hem
in mijn eentje zou kunnen
uitschakelen. Als ik mijn
vader wil redden, heb ik
maar één optie. Ervoor
zorgen dat ik in Cato's bed
kom ... en daar te blijven.
**Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt
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zich wel af in hetzelfde
universum. Er zijn
gastoptredens van Crow
Barsetti en Bones jr.**
Bijna Weg (De Au Pair –
Boek 1) Blake Pierce
2019-12-11 “Een
meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft
fantastisch werk geleverd
door personages met een
psychologische kant te
ontwikkelen, die zo goed
beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen,
hun angsten kunnen volgen
en hun succes toejuichen.
De plot is erg intelligent en
zorgt ervoor dat het boek je
bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt
je tot het einde van de
laatste pagina wakker." Boeken en ﬁlmrecensies,
Roberto Mattos (re Eens
weg) BIJNA WEG (DE AU
PAIR – BOEK 1) is boek # 1
in een nieuwe
psychologische thrillerreeks
door # 1 bestsellerauteur
Blake Pierce, wiens gratis
bestseller EENS WEG (boek
# 1) meer dan 1.000
vijfsterrenrecensies heeft
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ontvangen. Als de 23-jarige
Cassandra Vale haar eerste
baantje als au pair
aanneemt, komt ze terecht
bij een rijke familie op een
landgoed net buiten Parijs.
Het lijkt te mooi om waar te
zijn. Al gauw ontdekt ze
achter de vergulde poorten
een disfunctionele familie,
een verzuurd huwelijk,
getroebleerde kinderen en
geheimen die het daglicht
niet kunnen verdragen. Als
Cassandra een baantje als
au pair aanneemt op het
idyllische Franse platteland,
is ze ervan overtuigd dat ze
eindelijk een frisse start kan
maken. Vlak buiten Parijs
ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met
de schijnbaar perfecte
familie als bewoners. Het is
de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot
ze duistere geheimen
ontdekt, die bewijzen dat de
dingen niet zo glamoureus
zijn als ze lijken. Onder alle
overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat
Cassandra maar al te
bekend voorkomt. Het roept
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herinneringen op aan haar
eigen gewelddadige
verleden, waar ze wanhopig
voor op de vlucht is. En als
er een gruwelijke moord
wordt gepleegd, dreigt dat
haar kwetsbare geest op te
breken. Een meeslepend
mysterie vol complexe
personages, gelaagde
geheimen, dramatische
wendingen en
bloedstollende suspense.
BIJNA WEG is het eerste
boek in een serie
psychologische thrillers die
je tot diep in de nacht zal
blijven boeien. Boek 2 –
BIJNA VERLOREN – is nu
beschikbaar om vooruit te
bestellen!
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
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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
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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.
Aquitanië Eva García Sáenz
de Urturi 2021-06-22 De
ontdekking van deze roman
is toch wel het personage
van Eleonora, die moediger
is dan menig man in haar
tijd.’ - El Correo over
Aquitanië, land van water
1137. De hertog van
Aquitanië – de meest
welvarende regio van
Frankrijk – wordt dood
aangetroﬀen in Compostella.
Het lijkt op een complot en
zijn dochter Eleonora zint op
wraak. Daarom trouwt zij
met de zoon van degene die
volgens haar de moordenaar
van haar vader is: Lodewijk
VI, koning van Frankrijk.
Maar de koning sterft tijdens
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de bruiloft van zijn zoon
onder gelijke verdachte
omstandigheden. Eleonora
en Lodewijk VII zullen samen
moeten uitvinden wie hem,
als onervaren koning, op de
troon wil hebben. Tientallen
jaren voor de dood van de
hertog van Aquitanië wordt
een onbekende jongen door
zijn vijf moeders
achtergelaten in een bos.
Misschien is hij een monster,
of misschien een heilige...
maar de kleine jongen
overleeft en zal uiteindelijk
een van de meest
uitzonderlijke mannen van
middeleeuws Europa
worden. Deze roman
overspant een eeuw vol
wraak, bedrog en strijd, en
beschrijft op overweldigende
wijze het mysterie rond de
drie personen die het begin
vormen van wat later
Europa zal worden
genoemd. ‘Als het schrijven
van een roman is als het
bouwen van een kerk, dan
heeft Garcia een kathedraal
gebouwd. Een fantastisch,
perfect gecomponeerd
middeleeuws kunstwerk. Het
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is de roman waarvan ik zou
willen dat ik hem had
geschreven.’ – Juan Eslava
Galán
Leven als prinses in
Texas (3 - de verzoening)
Lizzie van den Ham
2017-07-03 Een ex-prinses.
Een jongen met een
verleden. Een gebroken
hart. Sam had nooit gedacht
dat Scott tegen haar zou
liegen, maar nu haar
moeder een detective
opdracht heeft gegeven in
het verleden van haar
vriendje te graven, lijkt het
erop dat hij haar niet de
hele waarheid heeft verteld.
Als haar vader dan ook nog
in een telefoongesprek
duidelijk maakt Sam
helemaal niet in huis te
willen nemen, is dat de
laatste druppel voor de exprinses. In een vlaag van
verdriet en woede loopt ze
van huis weg om vanuit
Houston terug naar het
veilige Nederland te vliegen.
Daar ontmoet ze bij toeval
advocaat Alex Davis. Hoewel
haar verstand iets anders
zegt, schreeuwt Sams hart
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heel duidelijk dat ze Scott
terug wil. Kan Alex haar
daar misschien bij helpen..?
Soms is er licht aan het eind
van de tunnel.
Droom meester Tim Post
2018-10-10 In je slaap
verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren,
angsten overwinnen en
inspiratie vinden. Het klinkt
misschien te mooi om waar
te zijn, maar dromen zijn
géén bedrog. Dit weet
Marco Borsato misschien
nog niet, maar
wetenschappers weten
inmiddels beter.
Baanbrekend
slaaponderzoek toont dat
we droombewuster kunnen
leren slapen. In lucide
dromen kunnen we onze
dromen sturen en
droomavonturen scheppen
die ons mentaal sterken.
Vlucht niet van
angstdromen, maar omarm
deze en vind inspiratie. Buig
faaldromen om naar
succesbelevingen. Ontwaak
met meer zelﬁnzicht, moed
en energie. Aan de hand van
recente wetenschappelijke
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inzichten, persoonlijke
droomverhalen en
beproefde droomlessen
biedt Droom meester
gereedschap om onszelf
sterker te dromen tijdens de
slaap. Tim Post (1984)
promoveert aan de
Universiteit Twente en geeft
wereldwijd lezingen en
workshops over de
wetenschap en kracht van
het lucide dromen. Post
werd bekend door zijn TEDx
Talk over lucide dromen. Hij
heeft zelf ontelbaar veel
lucide dromen beleefd en
deze actief ingezet voor het
stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
Race tegen de klok Jo Claes
2021-05-04 Bij het begin
van het nieuwe
academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas
Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan
de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen.
Om die eis kracht bij te
zetten, zal hij drie studenten
van vreemde origine
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opsluiten in een ruimte met
een beperkte hoeveelheid
zuurstof, maar omdat hij
slachtoﬀers wil vermijden,
belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om
de studenten te redden. Een
misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een
sms’je krijgt met de locatie
van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is
echter zo geformuleerd dat
niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus dan
te proberen om het raadsel
op tijd op te lossen. De race
tegen de klok is begonnen.
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
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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
2001-am-general-hummer-intake-plenum-gasket-manual

‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je
moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is
de moderne Jane Austen.’
Seattle Woman
Hoogzomer Kim Faber
2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor
de lezers van Lars Kepler en
Jussi Adler-Olsen. Inspecteur
Martin Juncker is verbitterd
over zijn degradatie naar
een klein politiebureau in
het saaie provinciestadje
Sandsted. Maar heel lang
heeft hij niet om daarbij stil
te staan, aangezien er een
advocaat vermoord wordt in
het stadspark en híj het
onderzoek moet leiden. In
Kopenhagen onderzoekt
journaliste Charlotte
Junckersen een anonieme
tip: de terroristische aanslag
die een paar maanden
eerder plaatsvond, had
wellicht voorkomen kunnen
worden. Haar man, Martin
Juncker, weigert zich erover
uit te laten uit angst dat hun
levens in gevaar komen.
Rechercheur Signe
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Kristiansen, Junckers
voormalige partner, is wel
bereid om de zaak verder te
onderzoeken, maar heeft
haar handen vol aan enkele
privézaken. Als er echter
een onthoofd lichaam wordt
aangetroﬀen en er een
verband lijkt te zijn met de
aanslag, bijt Signe zich
alsnog vast in het
onderzoek. Het was al warm
in Kopenhagen, maar de
zomer wordt nog
broeieriger… 'Een Scandithriller zoals een Scandithriller moet zijn.' VN
Detective en Thrillergids
**** 'De plots van Faber en
Pedersen mogen er zijn. Het
duo weet verhaallijnen
behendig te vervlechten.
(...) Faber en Pedersen lijken
over het gereedschap en de
energie te beschikken voor
een ﬁjne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is
nogal een opgave om een
thrillerdebuut dat wereldwijd
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in de vijf sterren-categorie is
gevallen te evenaren. En
toch is dat gelukt!' De
Telegraaf ***** Winnaar van
de Krimimessen publiekprijs
2021
Afgunst & Een goed huwelijk
Saskia Noort 2011-12-16 In
Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan
van Doorn nog dagelijks met
de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun
relatie was alles wat Susan
deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij
hem aanbad. Toen Susan uit
zijn schaduw durfde te
treden door hun relatie te
verbreken was hij woedend.
Het tweede verhaal Een
goed huwelijk gaat over een
bedrogen echtgenote die op
wraak zint als ze erachter
komt dat haar man er een
minnares op nahoudt. Als
toegift drie korte verhalen:
De vrijgezellenavond, Het
afscheid en Een
vakantieliefde.
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