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Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26
Geweldige Scandinavische thriller,
voor de lezers van Lars Kepler en
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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
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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 Scandithriller moet zijn.' VN Detective en
Thrillergids **** 'De plots van Faber
en Pedersen mogen er zijn. Het duo
weet verhaallijnen behendig te
vervlechten. (...) Faber en Pedersen
lijken over het gereedschap en de
energie te beschikken voor een fijne
reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is
nogal een opgave om een
thrillerdebuut dat wereldwijd in de
vijf sterren-categorie is gevallen te
evenaren. En toch is dat gelukt!' De
Telegraaf ***** Winnaar van de
Krimimessen publiekprijs 2021
Mine and Quarry 1979
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The Autocar 1986
Het Utopia experiment Robert Ludlum
2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Utopia experiment Een
revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel
veilig? Dresner Industries
presenteert een revolutionair nieuw
product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke
waarneming die direct gekoppeld is
aan de hersenen. Kolonel Jon Smith
wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het
apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren
mogelijk maakt. Een uitvinding die
niet in handen van Amerikas vijanden
mag komen. Maar is de Merge wel zon
zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met
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een bizarre slachting in Afghanistan?
Het is duidelijk dat Dresner iets
verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de
waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim
willen houden. Robert Ludlum brak op
zijn veertigste door met De Scarlatti
Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers
op zijn naam staan. Zijn serie rondom
Jason Bourne is succesvol verfilmd
met Matt Damon in de hoofdrol.
The Commercial Motor 1980
Mafkezen en het Asperger-syndroom
Luke Jackson 2012 Aan de hand van
zijn eigen ervaringen vertelt een
dertienjarige jongen over wat het
betekent voor pubers om het syndroom
van Asperger te hebben. Vanaf ca. 13
jaar.
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Moody's Transportation Manual 1993
Het is geen toeval Eliyahu Goldratt
2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima
jaar achter de rug: hij werd benoemd
tot tweede man op divisieniveau van
UniCo en is verantwoordelijk voor
drie onlangs geacquireerde bedrijven.
Hij ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Dan komt de raad van
bestuur met een beleidswijziging. Er
is cash nodig en Alex ́bedrijven
worden in de etalage gezet. Een
vreselijk dilemma voor Alex. Als hij
de reorganisatie van zijn bedrijven
succesvol afrondt, kunnen ze met
maximale winst worden verkocht. Als
hij daar niet in slaagt, gaan ze
dicht. In beide gevallen zijn Alex en
zijn medewerkers hun baan kwijt. En
alsof dat nog niet genoeg is: zijn
twee kinderen zijn tieners geworden!
De bestseller Het Doel speelt in een
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tijd waarin bottlenecks in de
capaciteit de resultaten bepalen. In
het vervolg Het is geen toeval zien
we het tegenovergestelde: er is
capaciteit te over. Ook het verkopen
van deze capaciteit tegen lagere
prijzen biedt niet voldoende soelaas
meer. Alleen doorbraakideeën kunnen
nog helpen. Het is geen toeval werkt
een drietal van dergelijke ideeën
uit. Eliyahu M. Goldratt is een van
de meest vooraanstaande
managementfilosofen en wordt
internationaal erkend als baanbreker
in de ontwikkeling van nieuwe
managementconcepten en -systemen.
Car and Driver 2000-07
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
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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.
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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
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05
Kort verhaal van J.D. Robb Een
feestje in de gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met bloed
besmeurde man, met het mes nog in
zijn hand, die ervan overtuigd is dat
hij een moord heeft gepleegd. Eve
Dallas wordt ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.
Consumers Index to Product
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Evaluations and Information Sources,
1994 Annual Pierian Press 1995-03
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 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
service-manual-volvo-d2-75

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
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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
OAG, Official Airline Guide 1974-07
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
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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
7/15

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

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
Mergent International Manual 2009
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
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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
Autocar 2001
Thomas Register of American
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Manufacturers and Thomas Register
Catalog File 1996 Vols. for 1970-71
includes manufacturers catalogs.
Het ares akkoord Robert Ludlum
2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith
Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om
de wereld te redden. In Oeganda wordt
een Special Forces-team kansloos
verslagen door een groep boeren. Op
videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn,
ongevoelig lijken voor pijn en geen
angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het incident
te onderzoeken. Smith ontdekt al snel
dat de groep opzettelijk geïnfecteerd
is met een gemuteerde parasiet, een
nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime
dienst in Oeganda opduikt en wel heel
veel interesse in de
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levensbedreigende parasiet toont,
lopen Smith en zijn team een race
tegen de klok om de wereld van de
ondergang te redden...
American Modeler 1958
Power Farming 1989
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...
The British National Bibliography
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Arthur James Wells 1968
Moody's International Manual 2000
Keto in 15 minuten - Mediterraans
Julie Van den Kerchove 2021-03-16
Combineer de gezondheidsvoordelen van
het mediterrane dieet met de kracht
van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15
minuten Met uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke vetverbranding
te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse
groenten, fruit en het beste wat de
zee te bieden heeft, is de sleutel
tot een lang, gezond en gelukkig
leven. In haar nieuwe boek Keto in 15
minuten Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de
kracht van gezonde vetten voor meer
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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 glutenen granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch,
vis en gevogelte.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder
2017-01-14 Gebonden boek
Meesterverteller Willem de Ridder is
erin geslaagd om diepe levenswijsheid
met humor te verpakken in een
eenvoudige boodschap. Hij breekt een
lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar
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en elkaar onvoorwaardelijk steunen.
Zijn ongedwongen verteltrant neemt je
mee en laat je niet meer los.
Getrouwde minnaars Jackie Collins
2013-11-14 Lekker lezen ondanks
dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor
er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt.
Getrouwde minnaars Cameron Paradise
is een jonge, blonde en sexy personal
trainer. Ze spaart voor haar eigen
studio en laat het wilde LA-leventje
van feesten en drugsgebruik links
liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan
Lambert, een succesvolle regisseur.
Ryan is getrouwd, maar valt als een
blok voor Cameron. Terwijl Ryan moet
service-manual-volvo-d2-75

kiezen tussen zijn huwelijk en een
toekomst met de vrouw van zijn
dromen, worstelt Cameron met haar
eigen duistere geheimen… Jackie
Collins is de meesteres van de sexy
roman. Ze woont in Beverly Hills en
kent het leven van de rich & famous
als geen ander.
Road & Track 1972
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
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eerste tot de laatste pagina.” -Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 van de
bestselling Riley Paigemysteriereeks, 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
service-manual-volvo-d2-75

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.
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The Motor 1969-03
The British National Bibliography
1968
American Book Publishing Record
1982-04
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.
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De Janson optie Robert Ludlum
2014-06-04 In dit bloedstollende
derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Jansonreeks raken Paul Janson en Jessica
Kincaid verstrikt in de gewelddadige
strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson
optie Een Paul Janson thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de wereld
te redden Ooit was Paul Janson geheim
agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg
kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt
als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul
Janson neemt alleen nog klussen aan
waarvan hij weet dat ze bijdragen aan
een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson
vraagt om zijn door Somalische
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piraten gegijzelde vrouw Allegra te
redden, kunnen Janson en Kincaid niet
weigeren. Maar piraten zijn nog wel
de minst dodelijke dreiging in de
gewelddadige chaos van olierijk OostAfrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal
als een achtbaan.' Eric Van
Lustbader, co-auteur van de Jason
Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.'
Publishers Weekly
Cars & Parts 1988
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
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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
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samenleving? Hoe overwinnen we
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mentaal deze crisis?
Moody's Bank and Finance Manual 1997
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