Citroen Jumper Fuse Box Diagram
Eventually, you will extremely discover a new experience and completion by
spending more cash. still when? pull off you resign yourself to that you require to
acquire those all needs past having significantly cash? Why dont you try to acquire
something basic in the beginning? Thats something that will lead you to
understand even more all but the globe, experience, some places, following
history, amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own grow old to perform reviewing habit. in the midst of
guides you could enjoy now is Citroen Jumper Fuse Box Diagram below.

Bloedband Linda Jansma 2019-10-31 Cirkel van het kwaad is een thrillerserie over
de zoektocht naar de ware toedracht van een twintig jaar oude moord. Na
Schaduwkinderen en Uitverkoren verschijnt in oktober het derde deel en laatste
deel: Bloedband. KOMT JULES ER EINDELIJK ACHTER WAT ER MET HAAR
FAMILIE IS GEBEURD? Officier van justitie Jules Declerck krijgt op haar werk te
maken met de dood van de vijftienjarig Amber, die ogenschijnlijk het slachtoffer
werd van digitaal kinderlokken, oftewel grooming. Jules heeft al snel het
vermoeden dat er iets heel anders speelt. Als haar ex – misdaadjournalist Harry
Simones – anonieme tips over de zaak ontvangt, raken ze beiden verstrikt in de
duistere plannen van sekteleider Elijah Schillinger. Wat weet deze charismatische
man eigenlijk over Jules’ verleden en over de verdwijning van Jules’ moeder?
Doodsteek Thomas Enger 2016-11-09 Henning Juul zit in een boot op een donker
meer. Een man met een vuurwapen zit recht tegenover hem. Aan de voeten van
de man ligt een lijk dat elk moment in het water zal worden gedumpt. Henning
weet dat hem kort daarna hetzelfde lot zal treffen. En dat dat zijn eigen schuld is...
Doodsteek is het vijfde en laatste boek in de serie over misdaadjournalist Henning
Juul. De delen kunnen los gelezen worden.
Happy campers Femke Creemers 2021 Portret met vele foto's van veertig trotse
bezitters van gepimpte caravans of campers.
Motor Industry 1951
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
iWork '09 / druk 1 Andree Hollander 2009
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf
van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse
bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de

verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Natuurdagboek Nescio 2021 Dagboek met natuurimpressies van de Nederlandse
schrijver (1882-1961).
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 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.
De weg naar Chlifa Michèle Marineau 1998 De ervaringen van een 17-jarige
Libanese jongen die, nadat hij het oorlogsgeweld in zijn land ontvlucht is, maar
moeilijk kan aarden in zijn nieuwe vaderland Canada.
Nog een nachtje slapen ... feest! Jacques Vriens 2014-08-12 Het hele jaar door
zijn er feesten waar Wouter en zijn zusje Mieke naar uitkijken. In Nog één nachtje
slapen… feest! vieren ze de meest bijzondere feesten van het jaar. Deze
feestelijke bundel staat boordevol heerlijke voorleesverhalen over Dierendag,
Kerstmis, Sinterklaas, Oudjaar, Moederdag, Pasen en nog veel meer.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker
eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie
te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer
ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht.
Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals
heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele
steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie
als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit
heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn
om bij weg te dromen.’ Flair
Zoals wij nu zijn May Sarton 1973 Getiranniseerd door bekrompen verzorgsters
komt een intelligente hulpbehoevende lerares tot een laatste, moedige daad.
Afdalen in je ziel Alberto Villoldo 2021-10-12 Heel jezelf van verleden en toekomst

met sjamanistische technieken zoals soul retrieval, zoals uitgelegd door Alberto
Villoldo in Afdalen in je ziel. Met behulp van journeying (meditatiereizen) kun je
jezelf en anderen helen. Deze techniek komt van de oude sjamanen uit de
Amazone en de Andes en wordt daar al eeuwenlang toegepast. Door middel van
geleide meditaties en ademhalingsoefeningen maak je een helende reis door
ruimte en tijd en bereik je een unieke staat van bewustzijn. In enkele sessies kun
je zo met soul retrieval bereiken waar je anders jaren psychotherapie voor nodig
hebt. Alberto Villoldo reikt je in dit boek alles aan wat je hiervoor nodig hebt. We
hebben een ziel die net als het hart uit vier ‘kamers’ bestaat. In de eerste kamer
heb je een wond weggestopt die je van de weg van je lotsbestemming heeft
afgebracht. De tweede bevat je beperkende overtuigingen en aangegane
zielscontracten als gevolg van die wond. In de derde kamer echter kun je de
genade en het vertrouwen hervinden die je weer heel zullen maken. En in de
vierde kamer zul je je jouw zielsopdracht weer kunnen herinneren, de werkelijke
reden waarom je hier bent. Villoldo in de inleiding van Afdalen in je ziel: 'Ik zal je
leren hoe je je verloren zielsdelen terug kunt halen en de oorspronkelijke
helderheid en genialiteit van je ziel kunt herwinnen. Je zult door de alles
doordringende matrix van licht trekken die tijd organiseert in verleden, heden en
toekomst door te reizen – een unieke staat van bewustzijn, waar je door middel
van geleide meditaties en ademhalingsoefeningen toegang toe krijgt. Door middel
van deze reizen zul je het verleden weer bezoeken om gebeurtenissen te helen
die langgeleden plaatsgevonden hebben en om prettiger lotsbestemmingen voor
jezelf en voor degenen van wie je houdt te ontdekken.'
Overzicht der geschiedenis van Suriname J. R. Thomson 1901
Herschepping van de wereld / druk 6 Hendrik Floris Cohen 2008-09
Het klaprozenjaar Corina Bomann 2017-09-26 Een ontroerende roman over liefde,
eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide op als enig kind zonder vader en
sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin te hebben. Als ze tot haar
grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom werkelijkheid te worden...
tot bij een onderzoek duidelijk wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft.
Maar zij en haar man noch haar moeder zijn de oorzaak van het defecte gen.
Bang en vol brandende vragen gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden
nooit over Nicoles vader wilde praten. Geconfronteerd met het verdriet van haar
dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren na de Tweede Wereld-oorlog
en de verbittering over alles wat Duits was die toen heerste; over haar grote liefde
uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de grote
eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het
verhaal van haar moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden uit het verleden
te helen en haar kind een -toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar
vader... De pers over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar ook
spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen,
exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische details en de
romantiek van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie roman over de

onthulling van een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl
DMC Kleuren Kaart Boek Voor Diamond Painting Diamond Painting 911 2019-0804 DMC kleuren kaart boek voor diamond painting 2019Vandaag ga ik u de 2e
editie laten zien van onze zeer e?ectieve DMC kleurenkaartboek voor 2019.
Onlangs heb ik dit exacte boek gebruikt om DMC-codes toete wijzen voor een
reeks niet-gelabelde boortjes. U weet misschien al dat DMC meer dan 450 kleuren
gebruikt ... Maar wat zijn ze? Sommige zijn duidelijk verschillend. Sommige lijken
erg op elkaar. Ze kunnen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar ze zijn
allemaal hier. Nou, er staat u wat te wachten! Waarom? Omdat ik een complete
lijst heb samengesteld in dit boek! Ik heb dit boek onlangs bijgewerkt naar deze
tweede editie omu te voorzien van 4 verschillende lijsten: - Kaart # 1: DA VINCIlijst - Kaart # 2: WARHOL-lijst - Kaart # 3: VAN GOGH-lijst - Kaart # 4: PICASSOlijst En het beste is, dat elke lijst een speciale kolom heef, omnaast elke kleur de
boortjes te lijmen. DMC color chart for diamond painting
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.
Droombeeld Loes den Hollander 2016-05-05 Nadat ze op klaarlichte dag in haar
huis wordt overvallen, verandert het leven van Maartje van Duiven. Ze komt
terecht in een achtbaan van ongeloof, verbijstering en angst. Maartje durft nog
maar weinig mensen te vertrouwen en zoekt naarstig naar antwoorden. Maar
daarbij ziet ze een belangrijk detail over het hoofd.
Fortuna's kinderen Annejet van der Zijl 2021-09-30 Zou iemand in San Francisco
beseft hebben dat de deftige mevrouw de Fremery ooit gedoopt was als slavin? En
dat ze als kind door haar vader naar Nederland was gesmokkeld omdat ze in haar
geboorteland Amerika haar leven niet zeker was? Kinderen van fortuin begint bij
avonturier Leon Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan een jonge slavin en
volgt hun oudste dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in
Goldrush-Californië. En hoe verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke
erfenis van enorme weelde en zwart bloed? Een inspirerende familiesaga over
mensen die hun leven niet lieten begrenzen door risico's en hun liefdes niet door
huidskleur.
De boot en het meisje Jonathan van het Reve 2009-10-31 Leo heft een boot
gekocht, een boot om op te wonen. Nu moet hij hem van Lauwersoog naar

Amsterdam varen. Het is een vrij grote boot, dus het zou handig zijn al ser een
paar vrienden meegingen om te helpen. Maar wie? Rosa is de enige met wie Leo
he teen paar dagen op een schip zou kunnen uithouden; verder kent hij alleen
maar saaie, dome en enge mensen, voornamelijk geschikt om door Rosa en hem
te worden bespot. Maar al ser verder niemand meegaat, is het schip dan niet
onderbemand? En wil Rosa eigenlijk wel mee? De boot en het meisje is een
opgewekte novella over de aanloop naar een wanhoopsdaad. Jonathan van het
Reve (1983) heft in Amsterdam het gymnasium doorlopen en daarna enige tijd
gestudeerd. Hij werkt nu als kok. De boot en het meisje is zijn debuut.
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.
De Wetenschap Van Overvloed Wallace Wattles 2019-02-06 The Science of
Getting Rich' heb ik niet vertaald met 'De Wetenschap van het Rijk Worden' omdat
rijkdom en rijk worden in onze tijd een andere gevoelswaarde hebben gekregen
dan in 1910, toen de grote economische groei nog moest doorbreken. Dit boek
gaat over waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de
competitiegeest, die nu voor velen onlosmakelijk verbonden is met rijkdom.
Daarom heb ik gekozen voor 'De Wetenschap van Overvloed' omdat dit de
oorspronkelijke gevoelswaarde goed benadert.Gerard Meerstadt
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 levensbedreigende parasiet toont, lopen
Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te
redden...
De mooiste vinexwandelingen Paul Kurstjens 2016-10-26
Ethiek Voor de Landbouw Christian Dürnberger 2020-08-27 Ethiek voor de
landbouw Landbouwsters en landbouwers zien zich tegenwoordig voor nieuwe
uitdagingen gesteld: hun werk is omstreden, de maatschappelijke kennis over
levensmiddelenproductie is gering - de verwachtingen die aan de landbouw gericht
worden, zijn dat echter niet. In dit spanningsveld moeten boerinnen en boeren niet
enkel hun verantwoordelijkheid nemen, maar ze moeten ook antwoorden geven in
de debatten.Bij het moderne landbouwkundige beroepsbeeld hoort daarom
ethische reflectievaardigheid: landbouwsters en landbouwers moeten

waardebewust handelen en zichzelf versterkt in het maatschappelijke debat
mengen. Ethiek voor de landbouw dus. Maar wat is ethiek? Hoe kan je die nieuwe
maatschappelijke verwachtingen beschrijven? En wat betekent
verantwoordelijkheid met betrekking tot voeding, milieu, klimaat en dieren?Het
boek dat voor u ligt biedt antwoorden. Het is daarbij geen filosofisch werk, maar
richt zich expliciet tot de boerinnen en boeren zelf. De stijl is daarom bewust
gehouden op een dagdagelijks taalgebruik. Dit boek zal helpen om het
landbouwkundige beroepsveld en de daarin bestaande controverses beter te
begrijpen, sleutelbegrippen te verklaren en de zelfstandige ethische
oordeelsvorming te verbeteren. Met deze doelen is het boek in het bijzonder voor
het landbouwkundig onderwijs relevant, want het zijn niet in het minst de jonge
boerinnen en boeren die zich voor de nieuwe uitdagingen gesteld zien.Het is
daarbij vanzelfsprekend dat het boek terughoudend is als het om oordelen gaat:
het wil niet beantwoorden wat moreel juist of fout is, maar veel meer debatten en
posities beschrijven en op deze manier het zelfstandige nadenken stimuleren. De
auteur Christian Dürnberger, Doctor in de Filosofie en Master in de
Communicatiewetenschappen, werkt al enkele jaren voor verschillende
onderzoeksinstituten op ethische vragen in de landbouw.Hij is een veelgevraagd
referent en auteur van boeken over diverse thema's, bijvoorbeeld over groene
gentechnologie, bio-energie, genome editing of morele uitdagingen in het
dierenartsenberoep. Tegenwoordig werkt hij als filosoof bij het Messerli
Onderzoeksinstituut, Afdeling Ethiek van de Mens-Dierrelatie aan de
Diergeneeskundige Universiteit Wenen, Geneeskundige Universiteit Wenen en
Universiteit Wenen, en op de Campus Francisco Josephinum Wiesbelburg.
Voordien werkte hij bij de Ludwig-Maximilians-Universiteit München, het Institut
TTN en de Hogeschool voor Filosofie München.
Nachtelijk ritueel Laura Lippman 2014-01-14 Het is een echte traditie in Baltimore:
elk jaar op 19 januari verschijnt er ’s nachts een vreemdeling bij het graf van Edgar
Allan Poe met drie rozen en een fles cognac. Op verzoek van een potentiële klant
gaat privédetective Tess Monaghan een keertje kijken. Dit jaar verschijnen er
echter twee vreemdelingen – en wordt een van hen doodgeschoten. Niet lang
daarna worden er drie rozen, cognac en diverse cryptische aanwijzingen voor
Tess achtergelaten. Ze is gedwongen zich in de zaak vast te bijten – of ze nu wil of
niet.
Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011 Transcendentaal-empirische kritiek op
de filosofische traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel ontluistert en
conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil en herhaling.
Tien miljard Stephen Emmott 2013-09-15 Dit boek gaat over ons. Het gaat over
jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over
ons falen: het falen als individu, het falen van de zakenwereld, en het falen van
onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben veroorzaakt en die
haar weerga niet kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
Zeil 25 en andere verhalen 2020-02-15 Deze verhalenbundel bevat naast de

novelle Parapsyche (1958) waarin Vance door een wetenschappelijke bril naar
paranormale fenomenen kijkt, een dozijn vooral vroege Vance-verhalen uit de
periode van 1946 tot 1962. Enkele hoogtepunten: Recht vooruit - Er wordt een
ambitieuze expeditie op het getouw gezet om rond het hele heelal te reizen. De
theorie zegt immers dat als men maar lang genoeg een exacte koers aanhoudt,
men uiteindelijk weer op de plaats van vertrek zal aankomen... Maar is er wel met
alle kosmologische effecten rekening gehouden? De Pottenbakkers van Firsk - Op
de planeet Firsk vereeuwigen de Pottenbakkers de zielen van hun overledenen in
het lichtende glazuur van aardewerk dat in het vuur van de lokale vulkaan wordt
gebakken. De kalk voor het glazuur wordt gewonnen uit de beenderen van de
doden. Maar wanneer er niet voldoende natuurlijke sterfgevallen zijn, sommeren
de Pottenbakkers weleens wat levenden om hun voorraad beenderkalk op peil te
houden... Zeil 25 - Alvorens af te studeren aan de ruimtevaartacademie, moeten
acht cadetten een proeve van bekwaamheid afleggen door een tocht te maken
met een stokoud zonnezeil. Hun instructeur is de tirannieke oude Henry Belt die
het ogenschijnlijk niet kan verdommen of het schip en haar bemanning wel
heelhuids naar de Aarde terugkeren... Inhoud: Zwart stof Recht vooruit De
betoverde prinses De Pottenbakkers van Firsk De bezoekers De planeetmachine
Dover Spargills grandioze gaffe Sabotage op de zwavelplaneet Joe Driebeen
Vierhonderd spreeuwen Sjambak Parapsyche Zeil 25 Zeil 25 en andere verhalen
is deel 6 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight.
Omslagillustratie: Howard Kistler. Negen verhalen (in vertalingen van Annemarie
van Ewyck, Jaime Martijn, Ruud Bal en Venugopalan Ittekot) verschenen eerder
bij Meulenhoff. De bezoekers is een nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het
eerder door Elvin Post met dezelfde titel voor Meulenhoff vertaalde "The Visitors".
Vierhonderd spreeuwen is een nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het eerder
door Elvin Post als Vierhonderd merels voor Meulenhoff vertaalde "Four Hundred
Blackbirds". Sjambak en Joe Driebeen zijn twee door Zeno ter Brughe herziene
vertalingen. Joe Driebeen verscheen eerder als Joop Driebeen. De bundel bevat
tevens twee nog niet eerder in het Nederlands verschenen verhalen, vertaald door
Pon Ruiter: Zwart stof en Dover Spargills grandioze gaffe.
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell, de
verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon,
briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in de letterlijke zin
van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur Archie
Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens
Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en
alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar beter
aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder
dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft een
gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien dat
zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective &

Thrillergids (over Wraak)
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste
deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks 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 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 Oost-Afrika...
'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
Kleine zus Isabel Ashdown 2018-02-21 Een duistere psychologische thriller, voor
de lezers van Alex Marwood en Gillian Flynn Nadat ze elkaar zestien jaar lang niet
hebben gezien, worden de zussen Jessica en Emily weer met elkaar herenigd. Nu
ze hun lastige verleden achter zich hebben gelaten, keert de warmte tussen hen
gelukkig terug. Algauw trekt Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele eilandhuis,
waar ze woont met haar man en dochtertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats
voor harmonie en familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt het. Maar als Daisy
verdwijnt terwijl Jess op haar past, begint het perfecte leven dat Emily zo
zorgvuldig heeft opgebouwd uit elkaar te vallen. Had ze haar zusje wel moeten
vertrouwen, na alles wat er in het verleden is gebeurd? De pers over Kleine zus
‘Het is non-stop actie in dit verslavende boek.’ The Sun ‘Een strakke thriller. Een
van de beste boeken van afgelopen zomer.’ Prima ‘Prachtig geschreven. Dit boek
herbergt een duister mysterie.’ Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega ‘Dit
boek deed me duizend angsten uitstaan.’ Red Magazine ‘Ik kon dit boek niet
wegleggen; het hield me wakker tot twee uur ’s nachts! Briljant.’ Liz Fenwick,
auteur van Het huis op de kliffen
IJsengel Nathalie Pagie 2018-10-02 Winnaar van de Thrillzone Award voor Beste
Nederlandstalige Thriller 2017 *****Vrouwenthrillers.nl 'IJsengel is als het Zweedse
landschap: schitterend van een afstand maar als je langer kijkt, zie je het drama
dat zich tussen de schijn afspeelt en dat is heel knap gedaan.’ ‘Een van de beste
Nederlandse thrillerauteurs.’ M.J. Arlidge De brute ontvoering van mediamagnaat
Berndt Müller zet heel Zweden op zijn kop. Zijn vrouw en dochters zijn wanhopig
en gaan, tegen het advies van de politie in, met de ontvoerders in gesprek. Maar
wanneer ze het geëiste losgeld betalen, verandert er niets; Berndt blijft spoorloos.
Als blijkt dat de ontvoerders allen hun eigen redenen hebben voor het misdrijf,
slaat de vlam in de pan. Intussen ontdekt een klein meisje dat Berndt wordt
vastgehouden op een onbewoond eiland voor de kust van Göteborg. Even lijkt zijn

redding nabij, maar dan blijkt dat het meisje net zo gevangen zit als hij... De pers
over de boeken van Nathalie Pagie ‘Casa Familia is een lekkere ouderwetse
avonturenroman in een modern jasje.’ Vrij Nederland ‘Overtuigend. De plot zit
goed in elkaar, tot en met de allerlaatste verrassende ontknoping.’ De Telegraaf
‘Wat begon als een heerlijk luchtig te lezen thriller, is door de climax een boek
geworden dat indruk maakt. Knap!’ Thrillzone.nl
De Achtbaan Corine Ommen 2020-12-07 De inhoud van dit boek is voor mij een
uitdaging om ons verhaal, KORT EN KRACHTIG bij u tot leven te brengen.Wat u
leest is UIT HET LEVEN GEGREPEN.Als u niet gelooft in voorbestemming of
bovennatuurlijke leiding, dan is het een aanmoediging om het boek te lezen. Het is
een kruising geworden van Goddelijk ingrijpen en menselijke invullingen. Soms
handleidingen en dan weer blindelings vertrouwen op mijn Zender.Geen
overgeestelijke verhalen, maar mijn worsteling die u kan helpen om overgave te
bieden aan de Planner van Zijn project.Zoveel mensen zeiden mij met aandrang
om iets te schrijven vanaf mijn jeugd tot nu. Steeds stelde ik het uit, maar nu gaat
u het zelf meemaken.In al die jaren van reizen door Nederland en Italië bemerk ik
dat nu de voorraadkamers aardig gevuld zijn met geestelijke rijkdommen en ik er
niet meer omheen kan om het op papier te zetten. Van een geknakte rietstengel
maakte hij van mij nog een bruikbaar muziekinstrument. Ik heb mij verbaasd over
de goedheid en trouw van de Vader, verhoringen van gebeden, richting aanwijzers
die kwamen opdagen in mijn doolhoven, hoogte en dieptepunten.Ga mee in de
Achtbaan van mijn leven! Genoeg humor en avontuur.
Spelbreker Cora Carmack 2017-06-22 Deel 2 in de populaire Rusk University-serie
van bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dylan
is ervan overtuigd dat ze de wereld een betere plek kan maken, als ze er maar fel
genoeg voor strijdt. Om welk goed doel het ook gaat, Dylan staat op de
barricaden. Wanneer ze door de politie wordt weggestuurd bij een protest, weigert
ze te vertrekken en wordt gearresteerd. Silas Moore is goed in twee dingen:
football en problemen veroorzaken. Na een vechtpartij belandt hij een nachtje in
de cel en daar ontmoet hij wereldverbeteraar Dylan. Hij kent dat soort meisjes,
denkt hij, die een gebroken jongen zoeken om te repareren. Maar hij is helemaal
niet kapot. En hij heeft Dylan echt niet nodig. Of toch wel...? Spelbreker is het
tweede deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich
af op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal los van elkaar te lezen. Het
eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora Carmack brak door met haar
debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al
meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen. ‘Niemand combineert romantiek en
humor zo goed als Cora Carmack!’ – Jennifer L. Armentrout
Terug naar het grote huis Harriet Evans 2016-04-04 Als Martha, moeder van drie
volwassen kinderen, op een avond de uitnodigingen voor haar tachtigste
verjaardag begint te schijven, weet ze dat haar plan om eindelijk haar grote
geheim te onthullen haar familie tot op het bot zal schokken. Vijftig jaar lang
hebben zij en haar echtgenoot David samen een perfect bestaan opgebouwd, voor

henzelf en hun gezin. Maar niemand weet welk offer ze daarvoor hebben moeten
brengen. Nu kan Martha niet langer leven met de leugen. De hele familie komt bij
elkaar in Winterfold, hun prachtige oude landhuis op het Engelse platteland: Bill,
de arts; Florence, de excentrieke academica; en Daisy, het kind dat altijd anders
was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen en geliefden mee voor wat een
groots feest moet worden. Wat zal er gebeuren als Martha eindelijk de waarheid
onthult?
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