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InfoWorld 1990
Popular Science 2003-12 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their world. The
core belief that Popular Science and our readers share: The future is going
to be better, and science and technology are the driving forces that will
help make it better.
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst
minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden
eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en
het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de
komst van internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe
waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris Anderson,
hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden
klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als
Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst
minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de grootste
gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte
managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail
hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over
te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél heeft
gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel
provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen
Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo
van Netﬂix 'Een voortreﬀelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en
een klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris
Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk
dat de toenemende invloed van internet zo veel kansen en mogelijkheden
zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
Commerce Business Daily 1999
Byte 1994-04
Working Mother 2001-10 The magazine that helps career moms balance
their personal and professional lives.
E-business en e-commerce Dave Chaﬀey 2011
Nederlandsch-romeinsche Daktyliotheek.
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
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
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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 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.
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als
HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij
haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk
zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen
gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het
leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist
tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af.
Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons
vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die
nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat
het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de
duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen,
het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over
de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
BTS Kleurboek Voor Armys Kleurplaten Academie 2019-10-27 De beste
cadeau-ideeën van Amazonië voor al seizoen Gebruik: Activiteitenboek
Voor ontspanning en geduld Verbeteren van de hand- en oogcoördinatie
Bevordert creativiteit en verbeelding Voor meditatie Verminderen van
stress en angstniveaus Negatieve gedachten verdrijven Hobby kan overal
worden gedaan Verbeteren van de motorische vaardigheden en visie
Verbeteren van de slaap en focus Je geest trainen Zelfexpressie
Volwassen kleurenboek Kleurplaten Kleurplaten werkblad Kwaliteit
kleurboeken voor volwassenen Hand- en oogcoördinatie Verbeteren van
het handschrift Verbetert de focus Verbetert de kennis Verbetert het
vertrouwen Stimuleert de creativiteit Zelfexpressie Kleurherkenning
Therapeutisch
New York Magazine 1993-03-22 New York magazine was born in 1968
after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made
a place for itself as the trusted resource for readers across the country.
With award-winning writing and photography covering everything from
politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent
mission has been to reﬂect back to its audience the energy and
excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place
and an idea.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de
TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door
hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd.
De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia
verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed
boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken
serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in
het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Ideën. Vierde bundel Multatuli 1877
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan
genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo
Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk
houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te
verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan
zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze
dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
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CQ 1992
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd
geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot
de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te
beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met
haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die
langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar
verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet
iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen
werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij
tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren
kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek
op hbo-niveau.
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder
dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door
de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het
schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de
planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en
Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het
maken van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs
niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in
de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook
haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De
vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De
roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden
kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
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.
P. C. Hoofts Nederlandsche historien Pieter Corneliszoon Hooft 1821
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de
#1 Netﬂix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom,
lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca
Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager,
tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was
het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo
diep was hij getroﬀen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in
kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met
Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en
Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het
spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne
Jane Austen.’ Seattle Woman
PCWorld Speed Up Everything PCWorld Editors 2011-09-06 Is your PC
dragging? Does your broadband network creep along at dial-up speeds?
Do Web pages take forever to load on your smartphone? Don't wait! If
your gear has lost its pep, these ﬁxes will get you back into the fast lane.Supercharge your PC's hardware-Learn how to replace your graphics cardUpgrade your RAM-Adjust network card settings-Give your printer a speed
boost
PC/Computing 1993-07
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce
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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 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.
BABADADA, Nederlands met lidwoorden - Punjabi (in gurmukhi
script), het beeldwoordenboek - visual dictionary (in gurmukhi
script) Babadada Gmbh 2019-10-19 BABADADA dictionaries are visual
language education: Simple learning takes center stage. In a BABADADA
dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn
and remember. The goal is to learn the basics of a language much faster
and with more fun than possible with a complicated text dictionary. This
book is based on the very successful online picture dictionary
BABADADA.COM, which oﬀers easy language entry for countless language
combinations - Used by thousands of people and approved by well-known
institutions. The languages used in this book are also called as follows:
Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese, holandês, holenderski
and Panyabí, Punjabi, Pandschabi
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details
die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt
inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is
de vorige ﬁrst family die boven aan de hitlijst staat van een internationale
terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en
de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en
alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden.
Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door
ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
PC World 2001
Geknipt voor Miranda Jill Mansell 2012-01-04 Een man is net een trein - er
komt altijd een volgende! Miranda is in de wolken als ze Greg ontmoet: hij
is knap, geestig en lijkt meteen dol op haar. De volmaakte man! Greg
vindt Miranda ook erg leuk: ze is mooi, ze is jong en ze zeurt nooit over
baby's. Natuurlijk heeft hij haar niet alles over zichzelf verteld - zelfs de
liefste meisjes gaan soms een beetje raar doen tegen een man die net
zijn zwangere vrouw in de steek heeft gelaten. Maar daar hoeft ze toch
niet achter te komen? Gelukkig voor Miranda zijn mannen net treinen tijdenlang sta je te wachten en komt er niet één, en dan komen er ineens
drie tegelijk. Ze moet alleen de juiste zien te pakken... Liefde, vriendschap
en zoete wraak - dat zijn de ingrediënten voor weer zo'n heerlijk vrolijk en
romantisch boek van bestsellerauteur Jill Mansell.
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
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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?
Popular Mechanics 1996-05 Popular Mechanics inspires, instructs and
inﬂuences readers to help them master the modern world. Whether it’s
practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Popular Science 2004-12 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their world. The
core belief that Popular Science and our readers share: The future is going
to be better, and science and technology are the driving forces that will
help make it better.
Popular Mechanics 1996
Product Safety & Liability Reporter 2006
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
The EBay Price Guide Julia L. Wilkinson 2006 Provides lists of selling
prices of items found on eBay in such categories as antiques, boats,
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books, cameras, coins, collectibles, dolls, DVDs, real estate, stamps,
tickets, and video games.
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem
I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België
worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België
nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België.
Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
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.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce
2017-02-27 In het noorden van New York worden vrouwen 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.
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