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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!
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik
Derek nog niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand
wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late avond
plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid
aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het
een miljoen keer erger.
Een 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 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?
De energie van de seizoenen Yvonne Sangen 2012-11-20 De balans en ons
natuurlijk ritme zijn we in de moderne maatschappij kwijtgeraakt. Wij leven in
een cultuur die de verbinding met de seizoenen heeft verloren. Als we
terugkeren naar ons oerinstinct, dan komt oude kennis en intuïtie tevoorschijn.
Dit Ankertje gaat over het gelijktijdig laten verlopen (synchroniseren) van ons
bioritme met verschillende cycli die invloed hebben op ons bioritme: die van
aarde, zon, maan en dierenriem, zodat we meer een eenheid vormen met
Moeder Natuur. Hoe kun je bepaalde energietekorten aanvullen, een overvloed
van energie afvoeren en energie-overgangen soepeler laat verlopen? In De
energie van de seizoenen leer je beter omgaan met de golfbewegingen van
onze cycli om zo je balans te vinden en `flow in je energiehuishouding te
verkrijgen.
De witte duif Santa Montefiore 2014-10-10 Kort verhaal van Santa Montefiore
Het is bijna Kerstmis en Daisy en haar zesjarige zoontje vertrekken voor een
week naar Daisy’s ouderlijk huis op het platteland van Dorset. Ze zou moeten
uitkijken naar het weerzien met haar familie die ze al twee jaar niet heeft gezien,
maar haar gedachten zijn elders. Haar man Anthony blijft in Londen vanwege
zijn drukke baan en Daisy vermoedt dat hij vreemdgaat. In Dorset ontmoet Daisy
Matthias, een charismatische Nederlander. Hij blaast haar liefde voor de natuur
nieuw leven in en wijst haar op de kleine maar belangrijke dingen in het leven.
Terwijl de aantrekkingskracht tussen hen groeit beseft Daisy dat ze voor een
onmogelijke keuze komt te staan. Moet ze de oplossing van haar problemen wel
zoeken in de armen van een andere man?
The British National Bibliography Arthur James Wells 2005
Meer dan intelligent Tessa Kieboom 2017-09-28 Niet elke hoogbegaafde gaat
op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander
zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om met
hoge verwachtingen.In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts
Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot die aanwezig
talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die
hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in
het leven te staan.
Slakkendodende vliegen (Sciomyzidae) van Noordwest-Europa J. M. Revier
1989
De duisternis van Wallis Simpson Rose Tremain 2016-04-06 Wallis Simpson slijt
haar oude dag in een sombere kamer in Parijs, waar ze verzorgd wordt door

haar dominante Franse advocate, Maître Blum. Meedogenloos probeert deze bij
de oude dame de herinneringen aan een zwierig verleden op te wekken. In de
twaalf verhalen van De duisternis van Wallis Simpson laat Rose Tremain diverse
ongebruikelijke personages aan het woord. Een onverwachte gebeurtenis heeft
bij ieder van hen de kijk op het eigen leven veranderd.
Music, Computers & Software 1988
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
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste styliste
verrast je met haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige
stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie van
stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en celebrity styliste laat met dit boek
niet alleen zien hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook
om voor jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende
verhaal over het najagen van haar droom, geeft een uniek kijkje in haar drukke
leven en laat je natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het
boek bevat praktische tips over het combineren van een druk werkleven met een
gezin, me-time en sporten, over het bijhouden van je agenda en over keuzes
maken en groeien op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke natuurlijk ook
haar beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over
haar verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn uit wat haar unieke
stylingmethode nu precies inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de
(levens)stijl die bij je past!
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we 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?
Electronic Musician 1989
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.**
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog
nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest
wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes
uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent
vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12
Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke feelgoodroman, voor de lezers
van Santa Montefiore Fran Morrison reist als muzikant de wereld over, maar als
haar vader wordt getroffen door een hersenbloeding keert ze terug naar haar
geboorteplaats om het kleine familiebedrijf, een glas-in-loodatelier, te runnen. De
pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de opdracht om een gebroken raam te
restaureren; een prachtig victoriaans kunstwerk met als middelpunt een
vrouwelijke engel. Terwijl ze werkt aan deze restauratie gaat Fran in haar vaders
documenten op zoek naar het verhaal achter dit raam, en ze ontdekt een
geschiedenis die verrassend veel parallellen vertoont met haar eigen leven... In
de pers ‘Met haar verhalende stijl houdt ze de lezer al na enkele bladzijden

stevig in de ban.’ NBD Biblion ‘Meeslepend, verrassend en heerlijk leesbaar.’
Santa Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror
Keyboard 1992
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-0217 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, 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.
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
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 andere vreemde
tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde,
Ryker. We flirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem
thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik had die avond al een
date. Maar hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn
verontwaardiging en ging door met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer
tegen op een manier die ik nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy
en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had. Omdat ik die
avond zijn date wilde zijn.
Een 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
Kill Zone Jack Coughlin 2015-06-26 ‘Zinderende actie, politieke intrige, 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.
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Samen met jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-16 Nu Evi eindelijk heeft
toegegeven dat ze de vader wel ziet zitten is haar leven compleet veranderd.
Wie had dat de afgelopen maanden durven denken? Evi is dolgelukkig, maar
gaat het haar lukken om de liefde lang genoeg verborgen te houden voor haar
collega’s en de leerlingen? En wat vinden de kinderen er eigenlijk van?
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar 2021-04-20 Japan streeft naar een
nieuw tijdperk, maar worstelt met het verleden. Japan-kenner Freek Vossenaar
beschrijft het conflict van dit gesloten land tussen traditionele isolatie en
moderne openheid. 'Een nieuw Japans tijdperk' is aangebroken, verklaarde de
Japanse premier Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat de tijden in zijn land
serieus waren veranderd, had hij zich verkleed als Super Mario, de
wereldbekende Nintendo-figuur. Door de pandemie wijzigden de plannen. Nu
gaan de Spelen wel door, maar zonder buitenlands publiek dat het nieuwe
Japan kan bewonderen. Hoe groot is de teleurstelling? En is er werkelijk een

zelfbewust en trots Japan opgestaan dat de buitenwereld omarmt? Japankenner
Freek Vossenaar ging op onderzoek uit. Van de vrouwelijke sushichefs en de
manga helden tot de sumoworstelaars en de huwelijksmakelaars tot de
campagne om de Olympische Spelen binnen te halen: hij zag veel obstakels en
onzekerheid om de toekomst zorgeloos te kunnen omarmen. De gevierde
harmonie en de bewonderde tradities, ooit bindende krachten, zetten nu een
rem op de ontwikkelingen. Moeizame relaties met de buurlanden, vergrijzing, de
omgang met rampen als in Fukushima, de ondergeschikte positie van de vrouw,
uitdijende steden in een land dat krimpt - in zijn fascinerende verhaal laat
Vossenaar zien dat het Japanse verleden zich niet snel laat verjagen.
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
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 ultieme overwinning Ellen Schouppe 2021-04-20 Die stappen zetten die
zullen leiden tot jouw ultieme overwinning en het behalen van topprestaties,
iedereen droomt ervan. In De Ultieme Overwinning leert topsportpsychologe
Ellen Schouppe jou hoe het ontwikkelen van attitudes als leiderschap,
energiemanagement en mentale veerkracht een hefboom vormt voor je talenten.
Neem je persoonlijke ontwikkeling in eigen handen, laat je inspireren door
toppresteerders en bereik zo je eigen doelen als professional in je vakgebied,
als sporter, als ondernemer maar bovenal als persoon. Dit boek combineert een

praktisch ontwikkelingsplan van 7 attitudes met getuigenissen van 40
toppresteerders uit de sportwereld.
Dromen van jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-11 De ontvoering van een van de
kleuters uit haar klas valt Evi zwaar – ook al komt ze daardoor in contact met die
toch wel erg leuke vader. Evi ziet het allemaal niet meer zitten en zou het liefst
stoppen met haar studie. Of gaat er eindelijk weer iets positiefs gebeuren in haar
leven?
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
American Book Publishing Record 2006
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.
Het einde van mijn verslaving 2009
Ieder een lichaam Olivia Laing 2021-09-17 Een volmaakt oorspronkelijke
reflectie op vrijheid en lichamelijkheid, van een schrijfster met een onafhankelijke
geest, oog voor complexiteit en een glasheldere pen. In ‘Ieder een lichaam’
onderzoekt Olivia Laing wat het betekent om een lichaam te hebben, aan de
hand van haar eigen ervaringen en de levens van de meest fascinerende
denkers uit de twintigste eeuw. Ieder een lichaam is een volmaakt
oorspronkelijke reflectie op vrijheid en lichamelijkheid van een schrijver met een
onafhankelijke geest, oog voor complexiteit en een glasheldere pen. Want ook in
het tijdperk van technologisering en automatisering blijft het lichaam een bron
van kracht en verzet die de wereld kan veranderen. ‘Met een even persoonlijke
als onderzoekende blik analyseert Olivia Laing haar onderwerpen; kunst,
literatuur en het leven van de makers. Zo maakt ze op wonderschone manier
voelbaar dat kunst niet losstaat van “het leven” maar diepe verbinding zoekt met
onze emoties en ervaringen. Olivia Laing is een van de origineelste schrijvers
van deze tijd.’ – Wieteke van Zeil
Forthcoming Books Rose Arny 1999-04
Horen, zien, zwijgen J.D. Barker 2019-01-08 IJzingwekkend boek van een groot
nieuw thrillertalent, voor de fans van Robert Bryndza en M.J. Arlidge De film- en
televisierechten zijn verkocht aan de makers van Cold Case, Wall Street en The
Office Al ruim vijf jaar terroriseert een moordenaar de inwoners van Chicago.
Zijn modus operandi is altijd dezelfde: hij straft zondaars door hun kinderen te
ontvoeren. De volgende dag ontvangen de ouders een pakketje met daarin een
oor. De dag daarna volgen de ogen. Ten slotte de tong. Wanneer op het lichaam
van een verkeersslachtoffer een -pakketje met een afgesneden oor word
gevonden, weet -detective Sam Porter twee dingen: 1) Dit is de moordenaar die
hij zoekt, 2) hij heeft 72 uur om het laatste slachtoffer te vinden, de vijftienjarige
Emory, voor zij aan uitdroging overlijdt. Op het lichaam van de moordenaar
wordt ook een dagboek aangetroffen dat Emorys locatie prijsgeeft. Maar iets

blijft aan Porter knagen. Was de aanrijding wel een ongeluk? En is de overleden
man inderdaad de seriemoordenaar, of loopt de echte killer nog vrij rond? De
pers overHoren, zien, zwijgen ‘Een getalenteerde auteur met een heerlijk
duivelse fantasie.’ Jeffery Deaver ‘Briljant. Gecompliceerd. Psychopathisch.
Deze schurk geeft je hartkloppingen.’ Marc Webb, regisseur van The Office ‘Een
sterk aanbevolen, overrompelende pageturner die zowel schokkend als
vermakelijk is. ’ NY Journal of Books ‘De beste seriemoordenaar sinds Hannibal
Lecter. ’ Taylor Elmore, producent van Cold Case ‘Duistere, meesterlijke
spanning. Lee Child heeft zijn gelijke ontmoet. ’ Tosca Lee, auteur van
Bloedverwant
De reis van onze genen Johannes Krause 2020-06-11 Waar komen we
vandaan? Wie zijn wij? Wat onderscheidt ons van anderen? Sinds zijn ontstaan
trok de mens vanuit Afrika over de hele wereld, ook naar Europa. Tot voor kort
was de geschiedenis van de oermens nog in nevelen gehuld, maar met nieuwe
methodes uit de archeogenetica komen tal van nieuwe inzichten boven tafel.
Johannes Krause en Thomas Trappe nemen je mee terug in de tijd, over
verschillende continenten, en vertellen wat onze genen over onze afkomst
verraden. Bestaan er 'oervolkeren'? Wanneer verloren de vroege Europeanen
hun donkere huid? En in hoeverre zijn conflicten, oorlogen en ziektes sinds de
oertijd op migratie terug te voeren? De reis van onze genen vertelt de
geschiedenis van de homo sapiens in Europa - en laat zien hoe wij geworden
zijn wie we zijn.
Rose onder vuur Elizabeth Wein 2014-04-16 Rose Justice is een jonge pilote
van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een geheime vlucht komt Rose
terecht in Ravensbrück, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder
afgrijselijke omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en
vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het lot te
ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal schrijft
Elizabeth Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige
vrouwen en puur kwaad.
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