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Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende
karakters en achtergrond trouwen twee jonge mensen, maar na de
verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte beginnen de
problemen.
Eeuwig de jouwe Daniel Glattauer 2014-07-31 Hij is de ideale man. Zij
twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig en single, is
eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de
droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet
met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig
op haar richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn
voortdurende liefdesbetuigingen en aanwezigheid voelt ze zich door hem
gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het
gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat
steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt.
Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de
man die hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis verandert in een
psychothriller die Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst
draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een
goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat
haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met
pltw-lesson-key-term-answers-poe

1/9

een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en
transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis.
Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje
wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een
gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke
waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is
een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van
moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiograﬁsche roman over haar disfunctionele jeugd. Ze
woont met haar familie in de omgeving van New York.
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.
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
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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
Het einde van mijn verslaving 2009
De kunstminnaar Katie Fforde 2021 Tijdens een kunstreis ontmoet een
gedesillusioneerde fotografe een Ierse kunstschilder en besluit een galerie
te openen om diens schilderijen tentoon te stellen.
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.
Onweerstaanbaar Vi Keeland 2020-01-16 Steamy romance van de
populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Soraya zit in de metro
onderweg naar haar werk als haar aandacht wordt getrokken door de man
schuin tegenover haar. Hij is adembenemend knap, maar doet heel
onbeschoft tegen iemand aan de telefoon. Een paar haltes later stapt hij
vlak voor de deuren dichtgaan uit. In zijn haast heeft hij niet door dat zijn
telefoon op de grond valt. Als Soraya die netjes op zijn kantoor af komt
leveren, komt hij niet eens zijn kantoor uit om haar te bedanken. Ze
besluit verder geen tijd aan hem te verspillen, maar stuurt hem wel nog
even een berichtje om te laten weten wat ze van zijn gedrag vindt. Wat ze
niet had verwacht, is dat de arrogante man daarna nog contact met haar
op zou nemen. En wat ze helemáál niet had verwacht, is dat hun appjes
vervolgens barsten van de chemistry. De boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke
romans als onder andere Onvoorwaardelijk en Onuitstaanbaark. Vi
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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.
Vergeten verleden J.D. Robb 2019-03-26 Deel 16 van de Eve Dallas-serie
Na een tip van een persbureau vindt Eve Dallas in een afvalcontainer het
levenloze lichaam van een jonge vrouw. Een paar uur daarvoor kreeg het
bureau een mysterieus port-folio met professionele foto’s van de
overledene. De foto’s zouden niet hebben misstaan op het cv van elk
beginnend fotomodel, behalve dan dat de vrouw geen model was... en dat
de foto’s werden genomen nadat ze was vermoord. Dit is het begin van
een van de grootste uitdagingen in Eves carrière: de moordenaar is niet
alleen heel intelligent en perfectionistisch, hij is ook een gevoelige artiest
die onweerstaanbaar blijkt voor vele jonge vrouwen. Hoe kan het ook
anders, als hij belooft waar veel meisjes en vrouwen diep in hun hart
allemaal naar verlangen: eeuwige jeugd en schoonheid... De pers over de
Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is
dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Robb neemt je mee door de straten
van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Thematische Woordenschat Nederlands-Portugees - 9000
Woorden Andrey Taranov 2015-03-05 T&P Books woordenlijsten zijn
bedoeld om u te helpen vreemde woorden te leren, te onthouden, en te
bestuderen. De woordenschat bevat meer dan 9000 veel gebruikte
woorden die thematisch geordend zijn. De woordenlijst bevat de meest
gebruikte woorden Aanbevolen als aanvulling bij welke taalcursus dan ook
Voldoet aan de behoeften van de beginnende en gevorderde student in
vreemde talen Geschikt voor dagelijks gebruik, bestudering en
zelftestactiviteiten Maakt het mogelijk om uw woordenschat te evalueren
De woordenschat bevat 256 onderwerpen zoals: Basisconcepten, getallen,
kleuren, maanden, seizoenen, meeteenheden, kleding en accessoires,
eten & voeding, restaurant, familieleden, verwanten, karakter, gevoelens,
emoties, ziekten, stad, dorp, bezienswaardigheden, winkelen, geld, huis,
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thuis, kantoor, werken op kantoor, import & export, marketing, werk
zoeken, sport, onderwijs, computer, internet, gereedschap, natuur,
landen, nationaliteiten en meer ... Het proces van het leren van woorden
met behulp van de op thema's gebaseerde aanpak van T&P Books biedt u
de volgende voordelen: Correct gegroepeerde informatie is bepalend voor
succes bij opeenvolgende stadia van het leren van woorden De
beschikbaarheid van woorden die van dezelfde stam zijn maakt het
mogelijk om woordgroepen te onthouden (in plaats van losse woorden)
Kleine groepen van woorden faciliteren het proces van het aanmaken van
associatieve verbindingen, die nodig zijn bij het consolideren van de
woordenschat Het niveau van talenkennis kan worden ingeschat door het
aantal geleerde woorden Bijzondere kenmerken van de woordenschat De
woorden zijn gerangschikt naar hun betekenis, niet volgens alfabet De
woorden worden weergegeven in drie kolommen om bestudering en
zelftesten te vergemakkelijken Woorden in groepen worden verdeeld in
kleine blokken om het leerproces te vergemakkelijken De woordenschat
biedt een handige en eenvoudige beschrijving van elk buitenlands woord
Deze T&P Books woordenschat: is aanbevolen als aanvulling bij iedere
taalcursus; geschiktvoor de beginnende en gevorderde student; is handig
voor dagelijks gebruik, bestudering en zelftesten. Portugees
woordenboek, Portugeese woordenschat, Portugeese woordenlijst, studie
Portugees, Portugees leren, Portugees overzicht, Basis Portugees
Verraden door waarheden Ella Miles 2021-06-21 Ik verloor een
weddenschap en nu ben ik de zijne. Niets meer dan zijn eigendom. Tot ik
langzaam maar zeker ik de waarheid ontrafel. De waarheid is dat ik mijn
eigen lot kies. De waarheid is dat ik een toekomst heb. Ik kan Enzo niet
meer tegen me laten liegen. Ik moet weten wat echt is. Al wordt het mijn
dood.
Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE TOEKOMST Hoe durft ze? Andreas Fafalios is razend. Zijn assistente eist zomaar
negen maanden verlof, en dat terwijl de biljonair niet zonder haar kan. Ze
regelt immers alles voor hem, tot en met het afdanken van zijn
vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten huwelijk vraagt... (2)
SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand vermoedt dat Billie als een berg
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opziet tegen haar huwelijksnacht met de knappe Andreas. De vurige Griek
rekent erop dat ze als maagd bij hem in het huwelijksbed stapt. En dat is
nu juist het probleem: hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen
de eerste en enige man is in haar leven, maar ook de vader van haar
kind?
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
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
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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, 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.
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
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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.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn
naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt
oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor
Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een
reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de
samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor
woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een
tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset.
Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij
twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid
van de ander...
De psychologie van het kind Jean Piaget 1978 Studie over de groei van
de kinderlijke intelligentie in de verschillende ontwikkelingsfasen.
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste
styliste verrast je met haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk
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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, 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!
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 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!
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick Simpel
raakt ongewild betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen dat hij
onschuldig is, moet hij de echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat
als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Omdat je van mij bent Claire Contreras Als je opgroeit in een van de
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meest gevreesde maﬃafamilies ter wereld, heb je een scherpe neus voor
gevaar. Dan weet je precies om welke mannen je met een grote boog
heen zou moeten lopen. Dat zijn de mannen met bepaalde ervaring. Met
geheimen. De mannen die al sexy klinken als ze je naam zeggen. Vanaf
het moment dat ik Lorenzo zag, wist ik dat ik niet alleen met een grote
boog om hem heen zou moeten lopen - ik kon maar beter naar een ander
land verhuizen. Mijn mening veranderde niet tijdens onze tweede
ontmoeting. Of onze derde. Maar mijn hart en mijn hoofd zijn het niet met
elkaar eens. Hij is te mysterieus, te knap, te wild en te gevaarlijk. En hij
wil mij. Ik kom naar hem toe terwijl ik heel hard weg zou moeten rennen.
Ik ga hieraan kapot, dat weet ik. Een man als Lorenzo kan me alleen maar
beschadigen. Hij laat niets van me heel. Een maﬃa romance van Claire
Contreras, die voor het eerst in het Nederlands verschijnt!
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
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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 fantasy-debuut De Wraak van de
Kroonprinses.
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland
van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos.
Als op een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet
hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er
anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van
moord zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord
gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock
weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een levendige
beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thrilleren fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste
tempelridder, De heks van Weﬀord, De gehangene van Dartmoor, Het
mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het
klooster en De dood van de erfgenaam.
Oorlog en Vrede LN Tolstoj 2011-07-28 In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj
het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in zijn ban
zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de
titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel
huwelijk, en niet met de dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski.
Delen van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de
auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie
jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de oerversie, in de
prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma.
Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo lang als de gecanoniseerde
versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedﬁlosoﬁe, bevat vele
andere scènes en verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde.
Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse
Tolstoj het licht.
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010
Kill Zone Jack Coughlin 2015-06-26 ‘Zinderende actie, politieke intrige,
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gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven,
nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer thrillers met
Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines,
moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een
geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de
intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt zijn
ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat samen met de
explosieve situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot
daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een
Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen
door terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden. Vlak
voordat het zwart voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn
verbijstering Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam
zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter van de U.S. Marines, dobbert
tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee, als hij opdracht
krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te brengen.
Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de
Syrische woestijn te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de
vijand van hun missie weten als die alleen bekend was bij een aantal
hooggeplaatste Amerikaanse oﬃciers? Nu moet Swanson, de enige
overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn betreden
om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke
vijand die hij had kunnen treﬀen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van
de gegijzelde generaal ligt in handen van scherpschutter Swanson.
‘Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel
met indrukwekkende accuratesse.’ – The Washington Post Jack Coughlin
was de scherpschutter met de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens
de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines gediend
tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest.
Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
Een aﬀaire in Cornwall Liz Fenwick 2014-03-10 Als Jude voor het altaar
staat, wordt de druk van haar 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
6/9

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

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 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?
Om nooit te vergeten Sarah Jio 2020-11-06 Een aangrijpend verhaal
over het verlies van een grote liefde, en de kracht om een nieuw leven op
te bouwen, voor de lezers van Corina Bomann en Santa Monteﬁore. Kailey
Crane zit tegenover haar kersverse verloofde, Ryan, in een van de chicste
restaurants van Seattle, en realiseert zich hoe gelukkig ze zichzelf mag
prijzen. Ze heeft een fantastische baan en tegenover haar zit de
geweldige man met wie ze haar toekomst wil delen. Als ze het restaurant
verlaten, wordt Kaileys aandacht getrokken door een magere zwerver.
Alsof hij haar blik voelt kijkt de dakloze op en met een schok herkent ze
Cade McAllister, ooit de liefde van haar leven. Toen Kailey en Cade elkaar
tien jaar eerder ontmoetten, voelden ze zich vanaf de eerste seconde
sterk tot elkaar aangetrokken, alsof de een de aanvulling was van de
ander. Toen Cade plotseling verdween was Kailey er kapot van, maar ze
raapte de brokstukken bij elkaar en ging verder. Nu besluit ze deze schim
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van haar vroegere geliefde te helpen zíjn leven weer op te pakken, in
eerste instantie in het geheim. Al snel beseft ze dat ze voor een
onmogelijke keuze staat: hoe ver is ze bereid te gaan voor ware liefde? In
de pers ‘Sarah Jio staat garant voor meeslepende romans vol spanning en
romantiek.’ Libelle ‘Je zit vanaf de eerste bladzijde in het verhaal en je
gaat helemaal op in de personages, zowel in de gelukkige als in de
verschrikkelijke momenten.’ Chicklit.nl ‘Een prachtige roman geschreven
over liefde, familie en de vastberadenheid van twee vrouwen om te
overleven, waarbij het heden en verleden op een bijzondere manier
samenkomen.’ Hebban.nl ‘Een verhaal dat uniek is, dat diep raakt en
waarbij je vanaf de eerste pagina met de personages mee kunt leven.’
Boekhopper.nl ‘Een fascinerend verhaal over liefde, verlies, schuld en
vergeving.’ Publishers Weekly
Onschuld is als een tere bloem Victoria Holt 2021-05-19 Het lijkt alsof
geen enkele tragedie Davina Glentyre bespaard blijft. Haar moeder
overlijdt op jonge leeftijd en haar vader wordt vermoord, waar zij
uiteindelijk haar hele leven beschuldigd van wordt. Ze besluit alle ellende
achter zich te laten en te verhuizen naar Zuid-Afrika. Hier wordt ze
opgevangen door een aantrekkelijke zakenman en zijn zieke vrouw. Ze
staat aan de rand van een nieuw, gelukkig leven, maar dan breekt de
verschrikkelijke Boerenoorlog uit over het land. Lukt het Davina om haar
duistere familiegeheimen verborgen te houden? Victoria Holt was een van
de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906
- 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en
romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in
verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude
ﬁctieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje
mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven
die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
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
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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.
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.
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,
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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.
Bijna thuis Jean Kwok 2014-05-22 De elfjarige Kimberly Chang en haar
moeder verhuizen van Hongkong naar New York. Daar wonen ze
noodgedwongen in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn. Op
school is Kim een buitenstaander doordat ze nauwelijks Engels spreekt.
Na schooltijd moet ze haar moeder helpen bij haar werk in een
sweatshop, waar ze spijkerbroeken maakt. Zwaar en stoﬃg werk, maar ze
ontmoet er ook de knappe Matt. Ondanks alle tegenslagen blijkt Kim een
getalenteerde leerling met een wiskundeknobbel te zijn, en ze slaagt erin
een beurs te krijgen voor een vooraanstaande particuliere school. Kim
groeit op tot een ambitieuze jonge vrouw. Ze overwint vele obstakels en
vecht voor een beter leven, maar net wanneer alles waarvoor ze heeft
gewerkt binnen bereik is, raakt ze zwanger van Matt...
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige
Anamika Sharma is een levenslustige en leergierige scholiere in New
Delhi met een fascinatie voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze
uit in natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in de garage van
haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is niets
meer hetzelfde voor Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid
niet langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een oudere
gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende en verklaart haar
liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd.
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Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk van
eeuwenoude tradities nog niet van zich af heeft geschud.
De wereld is rond Jo Caudron 2021 Beschouwing over de risico's van
technologische ontwikkelingen, de relatie daarvan met mens en
maatschappij en de mogelijkheden om die risico's uit te bannen.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele
klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele
stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest
voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM).
Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is eﬀectief, maar nog
verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor
angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen
intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en
terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht
kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering
kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van eﬀectievere behandelingen.
Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het versterken van
nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op
het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden teruggedrongen.
Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat
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kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen
zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken
aan elkaar met gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De
scheuren maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi
maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe van kintsukuroi, de kunst
van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken schaal of een
teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het
onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de
hand van tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel
theorie als praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd en hoe is
deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen?
Lees, leer en lijmtegenslagen met een gouden randje!
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 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.
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