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begrijpt ze ook wel. Het is nu twee jaar geleden sinds het lot haar een keiharde
dreun toediende. Voor de buitenwereld lijkt het alsof ze de draad heeft opgepakt ze werkt weer in haar taartenwinkel, bezoekt vrienden... maar zij zelf weet dat ze
er nog lang niet is. Dan ontmoet ze Ciaran Argyll. Hij is knap, leidt een leven
vol privileges en staat naar haar gevoel kilometers van haar af. Gaandeweg blijkt
echter dat hij helemaal niet zo oppervlakkig is, dat hij eigenlijk heel leuk is en dat hij haar wel ziet zitten! Maar ze durft de stap naar meer niet te zetten.
Is ze nou gewoon verstandig... of laat ze een nieuwe kans op vriendschap en
misschien zelfs liefde door haar vingers glippen?
Aan gene zijde Alfred Kubin 1985 In een imaginair land in centraal Azië is de tijd
stil blijven staan.
Zuilen der schepping Terry Goodkind 2012-11-21 Avonturier en minnaar, vluchteling
en jager, in elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de
Zoeker. Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie dat,
spannend en aangrijpend tegelijk, over de gehele wereld miljoenen aan zich wist te
binden. De winter is op komst. Met de verlammende angst voor een vernietigend
leger in hun hart, wagen Richard Cypher en zijn vrouw Kahlan zich diep in een
vreemd en desolaat land. Daar blijken ze de prooi te zijn voor een onvermoeibare
jager. Bovendien moeten ze de meedogenloze onaardse dreiging afwenden, die is
voortgekomen uit het zwartste duister van de menselijke ziel, en het opnemen tegen
demonen die rondwaren in de nabijheid van de Zuilen der Schepping. `Goodkinds
personages zijn ijzersterk getekend. Locus
Private James Patterson 2010-12-02 Als de politie het laat afweten en de media
klaarstaan om je te verslinden, is er nog maar één plek waar je naartoe kunt:
PRIVATE Voormalig piloot Jack Morgan neemt na de dood van zijn vader diens
beveiligings- en detectivebureau Private over. Het bureau heeft vestigingen over
de hele wereld en staat hoog aangeschreven vanwege zijn invloed en integriteit. De
invloedrijkste personen komen naar Private om hun zaken op te laten lossen en hun
geheimen zeker te stellen. Jack wordt direct na de overname geconfronteerd met nog
lopende onderzoeken naar een groot gokschandaal en een seriemoordenaar die het op
schoolmeisjes heeft voorzien. Dan wordt de vrouw van zijn beste vriend op
gruwelijke wijze vermoord en er ontstaat een onhoudbare situatie die om
onorthodoxe maatregelen vraagt.
Klusjesman - erotisch verhaal Marianne Sophia Wise 2019-12-05 Henry werkt op een
booreiland in de Noordzee. Hij werkt twee weken lang elke dag in diensten van
twaalf uur en vliegt daarna naar de wal om vakantie te houden en plezier te maken
met zijn vrienden en zijn vrijgezelle collega’s. De nachten brengt hij door met
vrouwen, waarbij de taal van het lichaam, de woorden en de gevoelens vrij spel
krijgen. En bij het ochtendgloren nemen ze afscheid. Zijn regel is eenvoudig: één

Tenger en blond Dennis Lehane 2011-07-20 Ze was tenger en blond, lief en
onschuldig. Zes maanden later heeft ze, verdronken in een zee van drugs, alcohol
en prostitutie, een eind aan haar leven gemaakt. Patrick Kenzie, privédetective in
Boston, gelooft niet in toeval. Hij wil weten hoe het zover heeft kunnen komen met
Karen Nichols. Met behulp van zijn oude vlam Angela Gennaro komt Kenzie op het
spoor van een genadeloze psychopaat die zijn slachtoffers ertoe drijft zichzelf
kapot te maken.
Als je mij vindt / druk 1 Emily Murdoch 2015-11-05
Het Kaïnsteken Patricia Cornwell 2017-05-18 Het Kaïnsteken is het zesde boek uit
de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur
Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende
crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de
pathologisch-anatomische thriller. Hoewel de weken rond kerst voor de meeste
mensen vreugde en liefde brengen, is het ook een periode waarin geweld en
criminaliteit toeneemt. Deze kerstperiode is niet anders. Op kerstavond wordt in
Central Park het naakte, levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen.
Wanneer patholoog-anatoom Kay Scarpetta en haar collega’s Benton Wesley en Pete
Marino op de plaats van het misdrijf arriveren, doen ze een merkwaardige
ontdekking... De schotwond in het hoofd en de stukken huid die van het lichaam
zijn afgesneden, doen vermoeden dat de gevreesde seriemoordenaar Temple Brooks
Gault is teruggekeerd. Maar wie is het slachtoffer? En kan Scarpetta voldoende
aanknopingspunten vinden, voordat de moordenaar opnieuw toeslaat? Patricia
Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte
thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen
exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold
Dagger.
De Katharen Malcolm Barber 2004
De decaan en diens december Saul Bellow (pseud. van Solomon Bellows.) 1997 Een
non-conformistische campusdecaan weigert zich aan te passen aan de
maatschappelijke middelmatigheid, die velen uit zijn omgeving zo bekoort.
Verlost Kristin Cast 2015-08-10 Het verpletterende slot van de successerie Het
huis van de Nacht In dit twaalfde en laatste deel van de serie bereikt de actie
haar hoogtepunt en is de inzet hoger dan ooit. Neferet is eindelijk onthuld en de
wereld is in groot gevaar. Geen enkele vampier is sterk genoeg om haar tegen te
houden. Alleen Zoey heeft de macht om haar te verslaan, maar ze kan haar krachten
niet gebruiken. Wie zal deze epische strijd tussen Licht en Donker winnen?
Sinds je weg bent Anouska Knight 2015-04-21 Holly Jefferson heeft heus wel door
dat iedereen om haar heen opgelucht ademhaalt als ze eens glimlacht, en dat
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nacht, één vrouw. Slechts één keer maakt hij een uitzondering. Haar naam is Clara.
Deze novelle is uitgegeven in samenwerking met de Zweedse filmproducente Erika
Lust. Het is haar doel om de menselijke natuur en de verscheidenheid daarvan weer
te geven met korte verhalen over passie, intimiteit, liefde en lust. Deze novelles
bestaan uit krachtige verhalen met een erotische ondertoon. Marianne Sophia Wise
is een schrijfster van erotische verhalen.rn
Een vreemde in huis Shari Lapena 2017-07-27 Wat als je misschien iets
verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Van de auteur van
Het stel van hiernaast, de wereldwijde bestseller Wat als je misschien iets
verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Je bent thuis,
wacht tot je man thuiskomt van zijn werk. Je kookt een lekkere maaltijd, kijkt
ernaar uit hem te zien en te horen hoe zijn dag was. Hij kan elk moment komen. Dat
is alles wat je je herinnert. Je wordt wakker in het ziekenhuis, zonder enig idee
hoe je daar beland bent. Ze zeggen dat je een ongeluk had; je verloor de controle
over je stuur terwijl je veel te hard reed in een gevaarlijke buitenwijk. De
politie start een intensief onderzoek en gaat ervan uit dat je iets in je schild
voerde. Maar je echtgenoot weigert dat te geloven. Je beste vriendin twijfelt. En
zelfs jij kan niet achterhalen wat er die nacht gebeurd is... Shari Lapena schiet
met haar tweede thriller opnieuw helemaal raak. Een vreemde in huis is ijzersterke
psychologische crime, die je met een verhoogde hartslag in één ruk uitleest.
Lapena zet levendige personages neer met geloofwaardige motieven, die je laten
wikken en wegen tot en met de laatste pagina. Shari Lapena (1960) was werkzaam als
advocaat en docent Engels voor ze begon met het schrijven van romans. Het stel van
hiernaast werd een wereldwijde hit. Een vreemde in huis is haar tweede thriller.
Over Het stel van hiernaast: 'Goed leeswerk, slimme verteltrant, leuke wendingen.'
AD MAGAZINE 'Het stel van hiernaast heb ik verslonden.' LIBELLE 'Shari Lapena
levert een slimme reeks motieven en verdachten. De spanning blijft tot de laatste
adembenemende pagina hoog.' THE TIMES 'Een plotwendend, uiterst boeiend verhaal.'
TESS GERRITSEN
Nachtjagers Jeaniene Frost 2014-02-13 Half-vampier Cat Crawfield werkt nu als
geheime agent voor de overheid om de wereld te ontdoen van de ondoden en ze
gebruikt alle skills die ze van Bones, haar sexy en uiterst gevaarlijke ex,
geleerd heeft. Als Cat zelf op de lijst staat om uitgeschakeld te worden is Bones
de enige die haar kan helpen. In dit tweede deel van de Nachtjagers-serie ziet Cat
zich wederom genoodzaakt om met Bones samen te werken en dit maakt van alles in
haar los. Cat probeert om hun relatie zakelijk te houden, maar ze kan haar
verlangens voor Bones niet eeuwig onderdrukken... De magische sensatie van het
moment.
De Shoah in België Insa Meinen 2011 Geschiedenis van de jodenvervolging in België
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Pucked over Helena Hunting 2021-12-16 Het steamy derde deel in de humoristische en
erotische Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. Lily LeBlanc komt net uit een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar
geduurd heeft. Ze wil haar nieuwverworven vrijheid vieren en scharrelen met een
sexy man. IJshockeyer Randy Ballistic ziet een fling met Lily wel zitten. Hij is
expert in ronddaten zonder verliefd te worden. Als er na een tijdje toch gevoelens
bij lijken te komen kijken, wordt het allemaal toch een stuk ingewikkelder dan ze
hadden gedacht...
Divlji Labudovi – Die wilden Schwäne (hrvatski – njemački) Ulrich Renz 2022-01-28
Dvojezična knjiga za decu (hrvatski – njemački), s internetskim audio i video
zapisima "Divlji labudovi" od Hans Christiana Andersena je, s dobrim razlogom,
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jedan od najpopularnijih svjetskih bajki. U bezvremenskom obliku pokriva teme
ljudske drame: strah, hrabrost, ljubav, izdaja, razdvajanje i ponovno sjedinjenje.
♫ Slušajte priču koju čitaju izvorni govornici! U knjizi nalazi se link koji vam
daje besplatan pristup audioknjigama i video zapisima na oba jezika. ► S slikama
za bojanje! Preko linka u knjizi mogu se preuzeti slike iz priče za bojanje.
Zweisprachiges Kinderbuch (Kroatisch – Deutsch), mit Hörbuch und Video online "Die
wilden Schwäne" von Hans Christian Andersen ist nicht umsonst eines der weltweit
meistgelesenen Märchen. In zeitloser Form thematisiert es den Stoff, aus dem
unsere menschlichen Dramen sind: Furcht, Tapferkeit, Liebe, Verrat, Trennung und
Wiederfinden. Die vorliegende, liebevoll illustrierte Bilderbuchausgabe erzählt
Andersens Märchen einfühlsam und in kindgerechter Form nach. Sie wurde in eine
Vielzahl von Sprachen übersetzt und ist als zweisprachige Ausgabe in allen
denkbaren Kombinationen dieser Sprachen erhältlich. ♫ Lassen Sie sich die
Geschichte von Muttersprachlern vorlesen! Ein Link im Buch gibt Ihnen kostenlosen
Zugang zu mp3-Hörbüchern und Videos in beiden Sprachen. ► Mit Ausmalvorlagen! Über
einen Link im Buch lassen sich die Bilder der Geschichte zum Ausdrucken und
Ausmalen herunterladen.
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de
jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
Pucked up Helena Hunting 2021-11-25 Het steamy tweede deel in de humoristische
Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Miller
‘Buck’ Butterson heeft als professioneel ijshockeyspeler de vrouwen voor het
uitkiezen, en daar maakt hij goed gebruik van. Maar na een paar jaar vol
losbandigheid heeft hij genoeg van onenightstands. Hij wil eindelijk een keer echt
een relatie. Als hij Sunny ontmoet weet hij het zeker: dit is de dame waar hij
zijn leven mee wil doorbrengen. Maar hoe kan hij Sunny ervan overtuigen dat hij
voor haar zijn hele levensstijl wil veranderen? En is een serieuze relatie
eigenlijk wel iets voor Buck?
De Draak en de Prinses Caterina Nikolaus 2018-12-24 Fantastisch verhaal voor
kinderen. Een prinses is bang voor een draak die in haar koninkrijk is verschenen.
Daarom stuurt ze haar soldaten en ridders tegen hem het veld in. Elfen proberen
tevergeefs om hem te helpen. Dus wordt de draak gedwongen te vluchten naar de
vijand van de prinses. Zal hij zichzelf ermee kunnen redden? De jonge auteur heeft
het verhaal geschreven in de eenvoudige taal van kinderen. Het is daarom ook goed
geschikt voor vroege lezers. Wat anderen te zeggen hebben: "De Draak en de Prinses
gaat over een eenvoudig en verstrekkend onderwerp: angst, en hoe angst leidt tot
misverstanden en zelfs gewapende conflicten. De jonge auteur schrijft levendig en
voegt wijze klassieke stijlmiddelen voor verhalen, zodat men gemakkelijk de weg
kan vinden in haar fantasie". De originele Italiaanse versie is geschreven tijdens
het "Young Writers Program" 2010 van nanowrimo.org.
De Darm in Beweging Guy Boeckxstaens 2006-12-11
Het vrouwenbataljon Heinz G. Konsalik (pseud. van Heinz Günther.) 1993 Een
Russisch elitecorps van vrouwelijke scherpschutters weet tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog dood en verderf te zaaien onder de Duitse troepen.
Arrowood Mick Finlay 2018-03-13 Londen, 1895. Een moordenaar maakt de straten
onveilig. De armen hebben honger, misdadigers nemen de leiding. Privédetective
William Arrowood heeft een grote hekel aan Sherlock Holmes. Holmes is beroemd en
krijgt de interessantste zaken, terwijl Arrowood het moet doen met cliënten die
zich aan het randje van de samenleving bevinden. Op een dag krijgt Arrowood bezoek
van de mooie Caroline Cousture, die op zoek is naar haar verdwenen broer. Arrowood
heeft weinig zin in de zaak, maar wanneer blijkt dat de vermiste man voor
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Arrowoods aartsvijand Mr. Cream werkte, gaat hij overstag. Hij wil Cream koste wat
kost vernederen. Al snel blijkt echter dat het om veel meer gaat dan een simpele
verdwijning. Kan Arrowood deze zaak oplossen zonder dat er nog meer slachtoffers
vallen? En hoe blijft hij uit de buurt van die lastpak Holmes? 'Arrowood is een
held met tekortkomingen, maar wel innemend. Het plot vliegt met verve van gevaar
naar wending en terug.' The Times 'Een zeer fijn alternatief voor Sherlock
Holmes.' Publishers Weekly ‘Finlay heeft een prachtig beeld van Londens onderbuik
geschapen en dat maakt Arrowood razend interessant.’ ★★★★ VN Thriller- &
Detectivegids Fans van Sherlock Holmes en Hercule Poirot zullen smullen van deze
detective met een rafelrandje.
2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño,
wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen
met deze postuum verschenen roman die wordt gezien als Bolaño's magnum opus: een
hallucinerende, epische roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico en de
Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen en meisjes worden vermoord. Niemand
weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een psychopaat, de
overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad, leven en dood, fictie
en feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
Onze wederzijdsche vriend Charles John Huffam Dickens 1870
Dansen op de Vulkaan Johan Conijn 2006-11-27
Tuinier van de nacht George Pelecanos 2012-01-11 Gus Ramone, voormalig rechercheur
Interne Zaken, werkt nu voor de afdeling Zware Misdrijven. Zijn nieuwste zaak
betreft de moord op het tienermeisje Asa, wier lichaam is aangetroffen in een
openbare binnentuin. De moord doet Gus sterk denken aan een zaak van twintig jaar
geleden, toen hij als surveillanceagent met zijn partner Dan Holiday detective
T.C. Cook assisteerde. Het ging destijds om een serie moorden op tieners, maar de
dader werd nooit gepakt - voor alle rechercheurs een blijvende frustratie. Cook is
inmiddels met pensioen, Holiday is vanwege omstreden gedrag uit het korps gestapt.
De moord op Asa brengt de drie mannen weer bij elkaar. Maar de hernieuwde
samenwerking zet de onderlinge verhoudingen op scherp en kwesties uit het verleden
spelen opnieuw op. Met Tuinier van de nacht bereikt George Pelecanos een nieuw
hoogtepunt in zijn carrière: dit is een beklemmend en onvergetelijk verhaal over
de gruweldaden waartoe de mens is staat is, maar ook over de vriendschap en
loyaliteit tussen drie die hard cops, voor altijd getekend door hun gezamenlijke
verleden.
Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan Frome volgen we de levens van een
aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin
van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar
geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer over hem
te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn
ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar
veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol.
Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die
met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age
of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in
haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
Heldin van de duisternis Abigail Gibbs 2014-01-30 Een nieuw deel in de
adembenemende serie Heldin van de duisternis, over een gevaarlijke én romantische
wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont in een slaperig
kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het oppervlak van haar rustige leven
bevinden zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd vermoord, en het bruisende
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Londen is heel ver weg. Ze beschikt over bijzondere krachten, maar op school wordt
ze gemeden en veracht vanwege de littekens op haar huid. De verschijning van een
knappe jongen op haar school zet haar wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde
tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de geheimzinnige tekens als iets
cools gezien en staat Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van de
belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen over Violet en de knappe
vampierprins Kaspar Herfstroos moet Violet zien te redden voordat het te laat is
'De nieuwe Stephenie Meyer.' – Fashionista
Toen het leven nog van ons was Marian Izaguirre 2014-04-15 ‘Ik mis de tijd toen
het leven nog van ons was,’ verzucht de boekhandelaarster Lola op een dag tegen
haar man. Het is 1951 en de tijd dat de dagen gevuld waren met boeken, goede
gesprekken, lange siësta’s en grootse plannen, ligt alweer vijftien jaar achter
hen. Met het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 veranderde hun leven in
overleven, en nu verkopen ze in hun tweedehands boekwinkeltje alleen maar bijna
vergeten klassiekers, goedkope romannetjes en kantoorartikelen. Tot op een middag
een nieuwe klant de winkel in stapt. Deze Alice heeft in de etalage een boek zien
staan dat haar intrigeert. Het zijn de memoires van een onbekende vrouw en ze
begint er samen met Lola in te lezen. Zo begint een vriendschap tussen de twee
vrouwen, die steeds meer gefascineerd raken door het veelbewogen leven van de
schrijfster van het boek. Wie was ze? Waarom was ze altijd op reis? En wat
betekent haar verhaal voor de twee vriendinnen? ‘Een gepassioneerde lofzang op
boeken, en een eerbetoon aan de verlossende kracht van lezen.’ La Vanguardia
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
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
Wiskundige basisvaardigheden / druk 3 Gert Sonck 2013-06-29
Dr. Pangloss en de Geneeskunde Carla Hollak 2010-04-13 Deze wereld is de beste van
alle mogelijke werelden. Dit door dr. Pangloss uitgedragen onwrikbare geloof en
vertrouwen in een positieve uitkomst is onmiskenbaar doorgedrongen tot de
geneeskunde. De ontwikkelingen in de moleculaire biologie, biochemie en genetica
geven daar ook alle aanleiding toe. Binnen het vakgebied van de zeldzame erfelijke
stofwisselingsziekten is dit fenomeen duidelijk herkenbaar. Erfelijke aandoeningen
kunnen vroegtijdig opgespoord worden, genetische screening is mogelijk en nieuwe
therapieën worden in rap tempo ontwikkeld. Maar leidt dit ook tot de best
mogelijke resultaten? In haar oratie gaat Carla Hollak in op de meer of minder
succesvolle vertaalslag van deze nieuwe ontwikkelingen naar de klinische praktijk.
Beperkte kennis van zowel natuurlijk beloop, surrogaat markers als
langetermijnuitkomsten van dure behandelingen stemmen tot kritische beschouwing.
Hollak betoogt dat er door alle partijen met meer realiteitszin en openheid
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samengewerkt moet worden, zodat het belang van patiënten ook echt gediend wordt.
Ryans Bed Tijan 2020-04-15 Die eerste nacht kroop ik bij toeval in Ryan Jensens
bed. Ik kende hem nauwelijks en ik dacht het het bed van zijn zus was, dat het
haar slaapkamer was. Het duurde even voordat ik me mijn fout realiseerde en op dat
moment had ik weg moeten gaan. Dat deed ik niet. Ik ging niet weg. Ik voelde geen
schaamte.Ik kon me eindelijk ontspannen. En die nacht, op dat moment, was dat het
enige waar ik naar snakte. Ik vroeg of ik mocht blijven. Dat mocht. De waarheid?
Ik wilde dat ik nooit zijn bed meer uit hoefde. Als ik daar voor altijd had kunnen
blijven liggen, zou ik dat hebben gedaan.Ryan werd mijn redding.Want vier uur
daarvoor had mijn tweelingzus zelfmoord gepleegd. 'Dit boek heeft een blijvend
litteken op mijn ziel achtergelaten' - liezelsbookblog De dochters van Cavendon Hall Barbara Taylor Bradford 2016-01-12 Het is 1913. Het
leven van de aristocratische Inghams staat op het punt om voorgoed te veranderen.
Maar niet alleen dat van hen: ook de familie Swann, van wie het lot al
honderdzestig jaar onlosmakelijk met dat van de Inghams is verbonden, staat op een
keerpunt... Deel 1 Charles Ingham, de zesde graaf van Mowbray, zijn vrouw Felicity
en hun zes kinderen: Guy, de erfgenaam die in Cambridge studeert; Miles, die naar
Eton gaat; en hun vier dochters Diedre, Daphne, DeLacy and Dulcie, wonen in het
imposante landhuis Cavendon Hall. Walter Swann is kamerdienaar van de graaf. Zijn
vrouw Alice, een kundig naaister, is verantwoordelijk voor de garderobe van de
gravin en maakt ook de kleding voor de dochters. Al eeuwenlang leven de twee
families in harmonie naast en met elkaar. Maar nu, door de dreiging van de Eerste
Wereldoorlog, verandert alles, en worden allen op de proef gesteld. Trouw is geen
vanzelfsprekendheid meer, verraad ligt altijd op de loer, en voor de jonge mannen
is het maar de vraag of ze de gruwelen van de oorlog zullen overleven. In deze
onzekere tijd is een ding zeker: deze twee families zullen nooit meer hetzelfde
zijn. De dochters van Cavendon Hallis een familiesaga van het soort waar Barbara
Taylor Bradford patent op heeft. Gelaagd, rijk aan couleur locale en boordevol
personages die je niet meer loslaten. Net zo heerlijk en verslavend als Downton
Abbey. ‘Een ontroerend en boeiend verhaal, vol levensechte personages, drama,
spanning, liefde, passie en wraak...’ - Daily Mail ‘Een familieroman met vaart, en
een statig landhuis in de hoofdrol.’ - Booklist
De tombe van de keizer Steve Berry 2012-06-06 Cotton Malone ontvangt een anonieme
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brief met daarin een link naar een website. Op die site ziet hij dat een onbekende
man een vrouw martelt. Zijn eis aan Malone: 'Bezorg mij het kunstwerk dat ze bij
je in bewaring heeft gegeven' Dit roept grote vragen op, want Malone heeft geen
idee waar hij het over heeft. Op zoek naar antwoorden stuit Malone op een
meedogenloze broederschap en speurt hij tot in China, waar het terracottaleger al
2200 jaar een gesloten tombe bewaakt. En juist daarin lijkt de oplossing te
liggen...
De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk
gedwongen worden met hun 50 neven.
De wonderbaarlijke laatste reis van Donald Crowhurst Ron Hall 2017-02-18 In 1968
besloot Donald Crowhurst mee te doen aan de allereerste solozeilrace rond de
wereld. Afgaand op zijn enthousiaste radioberichten dacht iedereen in Engeland dat
hij zou winnen. Het land maakte zich al op voor een heldenontvangst. Maar acht
maanden na zijn vertrek werd zijn boot gevonden, midden op de Atlantische Oceaan,
zonder Crowhurst aan boord. Van hem is nooit meer iets vernomen. In 'De
wonderbaarlijke laatste reis' van Donald Crowhurst reconstrueren Nicholas Tomalin
en Ron Hall deze fatale tocht over de oceaan. Op basis van de logboeken aan boord
en vele gesprekken met Crowhursts familie en vrienden ontdekken ze hoe hij
iedereen om de tuin wist te leiden. De stoere oceaanzeiler die velen in Crowhurst
zagen, bleek een eersteklas oplichter en fantast. 'Een van de meest bijzondere
verhalen over de zee die ooit zijn geschreven.' - Washington Post / 'Een virtuoze
weergave van de anatomie van de ziel.' - New York Times Book Review / 'Het
zeedrama van de eeuw.' - Sir Francis Chichester
Onderzoek in opdracht 2007
Onmogelijke begeerte Trish Morey 2012-05-22 Wanneer Angie erachter komt dat er in
het ziekenhuis een fout is gemaakt waardoor ze zwanger is van het kind van een
ander stel, twijfelt ze geen moment; ze gaat de baby ter wereld brengen en
overdragen aan de echte ouders. Al snel blijkt dat er alleen nog een vader is:
miljardair Dominic Pirelli, die niet gelooft dat zij handelt vanuit de goedheid
van haar hart. Het lijkt bijna onmogelijk om hem ervan te overtuigen dat ze niet
op zijn geld uit is. Bovendien gaat ze zich, geheel tegen haar plan in, steeds
meer hechten aan het kindje in haar buik. Maar ze raakt pas echt in moeilijkheden
als ze verliefd wordt op de onweerstaanbare vader... Dit boek is ook verkrijgbaar
in 7-in-1 Bouquet eBundel.
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