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Right here, we have countless books D2 Td5 Workshop Manual and collections to check
out. We additionally come up with the money for variant types and along with type of the
books to browse. The usual book, ﬁction, history, novel, scientiﬁc research, as competently
as various supplementary sorts of books are readily within reach here.
As this D2 Td5 Workshop Manual, it ends occurring bodily one of the favored books D2 Td5
Workshop Manual collections that we have. This is why you remain in the best website to
see the amazing book to have.

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
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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
Zelfherstel van binnenuit Pascale
Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van
binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je
zelfhelend vermogen met behulp van je
geestkracht, gedachten, gevoelens en
overtuigingen. Neem de regie over je eigen
gezondheid met Zelfherstel van binnenuit
van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond
bent, wacht op een operatie of behandeling
na een vervelende diagnose of chronisch
ziek bent: het is voor iedereen van belang
om in actie te komen om je welzijn,
gezondheid en levensverwachting te
verbeteren. Ons lichaam beschikt over een
groot zelfhelend vermogen dat we kunnen
activeren met behulp van onze geestkracht,
gedachten, gevoelens en overtuigingen.
Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest
bewust kunt inzetten om je gezondheid te
optimaliseren. Ze doet dit op basis van:
wetenschappelijk onderzoek; haar eigen
ervaring met zelfheling; de succesvolle
ervaringen van anderen; praktische
oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen
zeer prettig leesbaar, maar ook een
naslagwerk om te koesteren.
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
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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 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
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
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ontmoette Michael Sterling, Londens
beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In
elk leven doet zich een beslissend moment
voor waarna je weet dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog
kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden,
zo diep was hij getroﬀen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in
kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.
Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de
graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet
zij in hem nog steeds niets meer dan een
goede vriend en vertrouweling. Durft
Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te
tonen? De pers over de Familie Bridgerton
serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne
Jane Austen.’ Seattle Woman
Autocar 2002-07
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11
Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en
niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld.
Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd
en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk
op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend
bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse.
Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet
eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn
assistente probeert tot driemaal toe om een
vergadering te beleggen, maar Titan
wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel
Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te
horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die
over evenveel zelfvertrouwen en
intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle neemt
over de situatie. Ik heb altijd de leiding.
Haar koelheid windt me alleen maar op.
Haar onverschilligheid wekt enkel mijn
interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van
de meest getalenteerde zakenlui in deze
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stad is, wint zij mijn respect – en dat is op
zich al een hele uitdaging. En dan plots
wordt zij mijn obsessie.
Griekse passie Sharon Kendrick
2012-04-24 Constantine Karantinos,
miljardair met het uiterlijk van een Griekse
god, is eraan gewend dat de mooiste
vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het
onopvallende serveerstertje dat hem op een
feest vertelt dat ze ooit met hem het bed
heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd
wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter
een foto laat zien van haar zoontje, dat
sprekend op hem lijkt, is zijn interesse
gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei
opwindende herinneringen bovendrijven.
Dus eist hij dat Laura met hem meekomt
naar Griekenland. Daar is hij van plan die
ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij
zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit
boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Onverwacht geluk Danielle Steel
2021-05-04 Wegdromen met een verhaal
dat je raakt met 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?
Laat me zingen Lizzie van den Ham
2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd
op haar is, wordt ze geconfronteerd met
harde keuzes die ze moet maken. Als ze
haar hart zou durven volgen, zou de keuze
eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano
Gomez beter leren kennen en een punt
zetten achter de relatie met de jongen die
ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed om
haar gevoelens te laten spreken en alles op
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het spel te zetten om Chris in haar leven
binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze
dan geen enorm risico om haar toekomst te
vergooien..? 'Laat me zingen' is het derde
en laatste deel in de Dans met me-serial, de
nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
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 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
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,
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hij ook een verborgen zwakte 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.
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.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler
2021-06-01 Heerlijke feelgood en het
ultieme ontsnappen... welkom in Moose
Springs, Alaska! De carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane is
bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten
omeen nieuwe start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een documentaire
opnemen over het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten
zijn, maar de bewoners moeten niks hebben
van River. Toch wil deze docu maken, en
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zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is.
Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor
moet beklimmen. Easton Lockett mag dan
een goedmoedige reus zijn, hij weet het een
en ander van survival. Als hij iedereen bij de
les houdt, kan hij River en haar crew veilig
over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt
makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur
is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de
actrice is mooi, maar kent geen angst.
Vallen voor River maakt zijn werk er niet
makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij
haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als
het weer omslaat en iedereen in gevaar
komt, moet Easton alles uit de kast halen
om de groep weer veilig thuis te krijgen... en
om River ervan te overtuigen dat haar thuis
bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als
gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke
romance verslinden – en hardop moeten
lachen om een onverwacht hilarisch
personage: een smoorverliefde marmot. Dit
is een traktatie.’ Publishers Weekly
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In
Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van
de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een
seriemoordenaar zijn slachtoﬀers langzaam,
zonder dat ze het weten. Voor de fans van
M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood
van Helen Fields is het derde deel van de
veelbesproken Schotse thrillerserie D.I.
Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en
Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge,
Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een
seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in
zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava
Turner er weet van hebben. Hij slaat
berekenend en gewetenloos toe. Zijn
slachtoﬀers legt hij om door middel van gif,
zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze
sterven, zonder enig besef van het gif dat
door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een
moordenaar in de boeien als hij zich op de
achtergrond verborgen houdt? Deze
moordenaar houdt ervan zijn slachtoﬀers
van een afstand te observeren. Callanach en
Turner staan deze keer echt voor een
onmogelijke taak... Perfecte dood is een
perfecte thriller: duister, met geweldige
personages en nagelbijtend spannend tot
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aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een
bijzonder aangenaam team speurders.’ –
Trouw ‘Een must-read voor lezers die
houden van donker, dodelijk, griezelig en
aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields
schrijft donkere, harde thrillers, die de
grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ –
Gazet van Antwerpen
Eens weggekwijnd (een Riley Paige
Mysterie—Boek #6) Blake Pierce
2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller
en mysterie! De auteur heeft fantastisch
werk gedaan bij het ontwikkelen van
personages met een psychologische kant
die zo goed beschreven is dat we voelen
wat ze denken, hun angsten ervaren en
meejuichen met hun succes. Het plot is zeer
pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het verhaal
houden je wakker van de eerste tot de
laatste pagina.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 van de
bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die
begint met de #1 bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood
op in de buitenwijken van Seattle, vergiftigd
door een mysterieuze chemische stof.
Wanneer een patroon wordt ontdekt en het
duidelijk wordt dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun
beste troef in: Special Agent Riley Paige.
Riley wordt aangespoord om terug te keren
naar het heetst van de strijd, maar Riley,
nog steeds opgeschrokken door de
aanvallen op haar familie, is terughoudend.
Toch weet Riley dat ze geen andere keuze
heeft naarmate de lichamen zich ophopen
en de moorden onverklaarbaarder worden.
De zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van verpleeghuizen,
ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper
in de geest van de moordenaar duikt,
realiseert ze zich dat ze op jacht is naar de
meest angstaanjagende moordenaar van
allemaal: iemand wiens waanzin geen
diepte kent - en die er misschien toch
gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere
psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND
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is boek #6 in een meeslepende nieuwe serie
– met een geliefd nieuw personage – dat je
tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek
#7 in de Riley Paige serie zal binnenkort
beschikbaar zijn.
De rebellen van de Koning Morgan Rhodes
2014-03-25 Morgan Rhodes, De Rebellen
van de Koning Auranos en Limeros zijn
veroverd, hun koningen verslagen, en het
volk is verdeeld onder het bewind van hun
nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft
grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk
Mytica, maar hij wordt nog altijd van alle
kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg
van zijn nieuwe weg naar de Verboden
Bergen, een plek vol duistere magie, bruut
stilgelegd door aanvallen van rebellen uit
Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning
zijn zoon én troonopvolger om op de bouw
toe te zien. Ondertussen moet prinses
Cleiona van Auranos hulpeloos toezien hoe
haar koninkrijk uiteenvalt door de
beslissingen van Gaius. Ze is echter niet
vergeten wie er achter de dood van haar
vader en geliefde zitten, en ze zint op
wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet
samenwerken met de rebel die
medeverantwoordelijk is voor de ondergang
van haar koninkrijk. Maar er is meer aan de
hand. Duistere krachten roeren zich in het
nieuwe koninkrijk en de kans om niet alleen
Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt
nog altijd voor het grijpen. De vraag is: door
wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses
worden, maar dan wel het type dat kan
zwaardvechten en prinsen redt van
vuurspuwende draken en duistere
tovenaars. Gelukkig koos ze voor een
veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast
haar werk is Morgan dol op fotograferen,
reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem
Michelle Rowen schreef zij al enkele
paranormale bestellers. Rhodes woont en
werkt in Ontario, Canada. De Rebellen van
de Koning is het vervolg op haar fantasydebuut De Wraak van de Kroonprinses.
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is
het verhaal. Ik was mijn Duitse 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
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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.
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24
Regel één: Kom nooit naar een feestje
zonder date. Regel twee: De jongen die je
meeneemt is in ieder geval een atleet en bij
voorkeur een student van een hogere klas.
Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van
een studentenvereniging streng aan een
aantal regels te houden. Helaas heeft Katie
het net uitgemaakt met haar hufterige,
footballspelende vriendje. Erger nog, de
laatste keer dat ze hem tegenkwam,
resulteerde erin dat ze tot op het bot werd
vernederd. Jammer genoeg is het missen
van een feest geen optie. En daarbij, als ze
zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou
haar ex winnen. Er zit dus niets anders op
dan een blind date regelen voor het
volgende feest. Als Andrew Baschnagel de
kans krijgt om op date te gaan met Katie
Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al
gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze
hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis
binnenstapte. Helaas voor Andrew koos
Katie toen voor een atletische bad boy en
niet voor een lieve, sportieve jongen zoals
hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar
buik vol heeft van feestjes. En van bad boys.
SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van
meer dan dertig hedendaagse en LGBT
romans. Ze stond dertien keer op de USA
Today bestsellerlijst. Ze woont in New
Hampshire met haar familie, negen kippen
en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s
boeken worden in twaalf talen op vier
continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek
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is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl
over ‘Gevallen Dromen’
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 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 moeten
beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug.
Om de man te vinden die me had verkocht.
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we 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 onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in
onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Land Rover Discovery Series II Workshop
Manual 1999-2003 MY 2010-03-31 Detailed
engine data & work instructions for both
petrol & diesel fuel systems. Covering 4.0
V8 petrol engines and Td5 diesel engines. A
detailed guide to maintenance & repair
covering of all parts of the car and engine

6/12

Downloaded from uittreksel-register.nl
on August 12, 2022 by guest

including torque wrench settings, emission
control, engine management, fuel delivery,
cooling, manifolds, exhaust, clutch,
automstic & manual gear box, propeller,
alxes, steering, suspension, brakes,
restraints, doos, exterior ﬁttings, interior
trim components, screens, seats, sunroof,
panel repairs, heating, ventilation, air
conditioning,, wipers and washers,
instruments and so much more.
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 eliteeenheid 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
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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!
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 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 Scandi-thriller
zoals een Scandi-thriller 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 in de vijf
sterren-categorie is gevallen te evenaren.
En toch is dat gelukt!' De Telegraaf *****
Winnaar van de Krimimessen publiekprijs
2021
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie-Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden vrouwen
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vermoord, hun lichamen worden op
mysterieuze wijze in kettingen gehangen
aangetroﬀen. Gezien de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan aanwijzingen –
wordt de FBI erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich kunnen wenden:
Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van
slag is over haar laatste zaak, wil geen
nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog
steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt.
Maar ze weet dat haar vermogen om de
geest van een seriemoordenaar binnen te
dringen en haar obsessieve karakter nodig
zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat
haar tot het uiterste zal drijven. Rileys
zoektocht brengt haar dieper in de verwarde
geest van een moordenaar, en leidt haar
naar weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen in een
poging om zijn psychose helemaal te
doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen
een ware psychopaat opneemt en ze weet
dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht en haar gezin is het
doelwit... Met haar kwetsbare geest die op
instorten staat, zou het allemaal te veel
voor haar kunnen worden – en te laat. Eens
gepakt is een duistere psychologische
thriller met een spanning die je hartslag
omhoog jaagt. Het is het tweede boek in
een aangrijpende nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt
dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen.
Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
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,
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verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven
van een 'gewone' burger willen leiden, maar
een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president heeft
opgedaan in om haar te redden. Want het is
maar de vraag of hij op zijn vrienden in het
Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje, geholpen
door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
De duisternis tussen ons Molly Börjlind
2021-05-04 Een verslavende Scandithriller
van Rolf en Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de thrillers over Rönning &
Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober verrast de 25jarige Emmie haar ouders in hun huis in de
archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er
echt gebeurde met haar broertje Robin, die
verdween toen ze nog klein waren. Hij zou
zijn verdronken, maar zijn lichaam werd
nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds
verschrikkelijk. Om verder te kunnen met
haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig,
maar haar ouders willen haar vragen niet
beantwoorden. Haar moeder reageert kil,
haar ouders maken ruzie en het eens zo
prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde
kunstenaar, die in een oude vuurtoren
woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio
ziet Emmie een aquarel van twee spelende
kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat
het een portret is van Robin en haarzelf, uit
de zomer dat haar broertje verdween...
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10
Steamy romance van de populaire auteurs
Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil
alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze
heeft alles geregeld. Maar een lekke band
haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is
daar Chance, een erg knappe (en ietwat
arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te
krijgen, maar hij haalt haar ook over om de
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rest van de reis samen af te leggen. Ze
leren elkaar steeds beter kennen en vinden
elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar
Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar niet achter wat er
precies aan de hand is. Wat heeft Chance te
verbergen? De boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers.
Samen schreven ze heerlijke romans als
onder andere Onweerstaanbaar en
Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook
romans. In Nederland en België lazen en
luisterden al meer dan 25.000 lezers haar
verslavende dirty oﬃce romance De baas.
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…
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 zich wel af in
hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens
van Crow Barsetti en Bones jr.**
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek
nog niet heb verteld, simpelweg omdat het
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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.
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten
voor direct succes: intriges,
samenzweringen, mysteries, dappere
ridders en opbloeiende relaties vol met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het
houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden
geschikt. Aanbevolen voor de permanente
bibliotheek van alle fantasie lezers.”
—Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN
STRIJD (Boek #17) is de ﬁnale van de
bestseller serie DE TOVENAARSRING, die
met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint
(boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft
Thor zijn grootste en laatste uitdaging,
terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat
in zijn poging om Guwayne te redden. Hij
komt vijanden tegen die machtiger zijn dan
hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al
snel dat hij een leger van duisternis voor
zich heeft, één waar zijn macht niet mee
kan evenaren. Wanneer hij hoort over een
heilig voorwerp dat hem de macht kan
geven die hij nodig heeft – een voorwerp die
eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij
een laatste queeste aangaan om het te
krijgen voordat het te laat is. Het lot van de
Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt
zich aan haar belofte aan de Koning van de
Bergrug. Ze gaat de toren binnen en
ontmoet de sekteleider om erachter te
komen welk geheim hij verborgen houdt. De
onthulling brengt haar naar Argon en
uiteindelijk naar de meester van Argon –
waar ze het grootste geheim te weten komt.
Eén die het lot van haar mensen kan
veranderen. Wanneer de Bergrug door het
Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie.
Als ze onder vuur liggen door het grootste
leger die men kent, ligt de
verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar
mensen te verdedigen en op een laatste,
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massale uittocht te leiden. De Legioen
broeders van Thor zien onvoorstelbare
risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar
melaatsheid stervende is. Darius vecht voor
zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke
hoofdstad, totdat het een verrassende
wending krijgt. Hij heeft niets meer te
verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen
macht aanboren. Erec en Alistair bereiken
Volusia en vechten hun weg
stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste
voor Gwendolyn en de bannelingen door,
terwijl ze onverwachte veldslagen
tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij
de uiteindelijk een beslissing moet nemen
om de man te worden die hij zijn wil. Volusia
is omsingeld door alle krachten van de
Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als
godin op de proef stellen en erachter komen
of ze alleen de macht heeft om mannen te
vermorzelen en over het Keizerrijk te
heersen. Terwijl Argon, aan het einde van
zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om
zichzelf op te oﬀeren. Terwijl goed en kwaad
in onbalans zijn, zal één laatste epische
veldslag – de grootste veldslag van allemaal
– de uitkomst voor de Ring voor altijd
beslissen. Met zijn geraﬃneerde wereldopbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE
VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden
en geliefden, van rivalen en minnaars, van
ridders en draken, van intriges en politieke
spelletjes, van ouderdom, van gebroken
harten, van verraad, ambitie en oplichterij.
Het is een verhaal van eer en heldendom,
van noodlot, van tovenarij. Het is een
fantasie die ons in een wereld brengt die we
nooit zullen vergeten, en die voor alle
leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN
STRIJD is de langste van alle boeken in de
serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie ….
Rice's schrijven is solide en stelling
intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding
A Quest of Heroes)
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
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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’.
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
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
Land Rover Discovery Diesel Service
and Repair Manual Martynn Randall 2007
Series 2 models inc. special/limited editions.
Does NOT cover Discovery 3 range
introduced August 2004. Turbo-Diesel: 2.5
litre (2495cc) 5-cylinder TD5.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis
2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen:
een beroemde kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met haar grote liefde,
Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te
goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan
liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar
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kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet
van plan bij de pakken neer te gaan zitten,
en ze begint vol goede moed aan haar
nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt
niet beter als ze in de les ineens in een paar
bekende, vurige ogen kijkt…
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 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.
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
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
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laten vallen van de hoogste brug in de
vallei. In dit zinderende en openhartige
autobiograﬁsche boek reﬂecteert Mathijsen
op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino
2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven
het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse
droom waar te maken? “Dit is je kans om je
eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor
minder geld dan je voor een kop koﬃe
betaalt. Het pittoreske bergstadje
Montenello verkoopt enkele historische
huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De
enige voorwaarde is dat de kopers hun
nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en
bereid zijn een belangrijke rol te spelen in
deze kleine en vriendelijke gemeenschap.”
Als Salvio Valentini, de burgemeester van
het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal
gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht
viral en wordt het gemeentehuis overspoeld
door reacties. Bijvoorbeeld van de pas
gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om
na haar scheiding een eigen leven op te
bouwen. Van de Australische Edward en
Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’
zoeken. Van Elise, die al jaren probeert
samen met haar vriend een huis te kopen
maar die in Londen geen schijn van kans
maakt op een betaalbare woning. Van
anderen die een afgelegen paradijsje
zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een
saai leven of een ongelukkige relatie willen
ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn
assistent Augusto om uit deze reacties die
mensen te vinden die passen bij hun droom
van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht
kan worden, en om deze droom waar te
maken. Nicky Pellegrino heeft al vele
heerlijke romans op haar naam staan die
zich (deels) afspelen in Italië. Laat je
meevoeren naar haar Italiaanse zomers en
geniet!
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In
Leuven worden op enkele dagen tijd twee
mannen in hun woning door een inbreker
neergeslagen: een boekenverzamelaar met
een zwaar boek, een kunsthandelaar met
een bronzen kunstwerk. Beide mannen
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bezwijken aan hun verwonding; telkens
verdwijnt er iets waardevols.
Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat
er in de twee gevallen een verwijzing naar
een plaatselijke, folkloristische ﬁguur werd
achtergelaten die niets met de overvallen
lijkt te maken te hebben. Hij is ervan
overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar
zijn team denkt daar anders over. En dan
valt een derde slachtoﬀer, iemand die Berg
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kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak
wordt betrokken en het emotioneel erg
moeilijk krijgt. Tot overmaat van ramp
treﬀen Berg en zijn team opnieuw een
soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het
lijk aan.
Kollewijn's vaderlandsche en
algemeene geschiedenis Anthonie Marius
Kollewijn (Nz) 18??
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