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Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van Herman
Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De
echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen.
Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en
haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen
om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op haar flatje. Op
straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote
begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken.
Onverwacht bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze fenomenale roman,
Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel
mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een
toproman geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam
voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...)
Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je
aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een
Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk
van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte koppijn zijn.
marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral
de cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten
van een vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is...
liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn
eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is
het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat
haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet
door haar... toch?
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen,
de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat
na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de
NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken wekelijks

gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en
tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik
Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe
is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder
is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor
hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het nodige
gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op
de werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten
is. Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop
zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave
Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om
hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond,
het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
De vrouw in het Gotakanaal Maj Sjowall 2010-01-01 In een sluis van het Götakanaal wordt het lijk van
een jonge vrouw aangetroffen. Wie was zij? Niemand kent haar en ze wordt door niemand als vermist
opgegeven. De zaak lijkt onoplosbaar, maar inspecteur Martin Beck geeft het niet op en komt de dader
langzaam maar zeker op het spoor. De vrouw in het Götakanaal is het eerste deel van de
spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck.
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN GIFT VAN
WAPENS (Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische krachten van goed en
kwaad, terwijl Andronicus en Rafi al hun duistere krachten gebruiken in een poging om Thors identiteit te
vernietigen en de controle over zijn ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het zwaarste
gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader te bevrijden.
Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn, vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de
Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze
ziet hem als haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te redden, maar de Onderwereld is groot
en verraderlijk, en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece leidt de Krijgsmacht op een
vrijwel onmogelijke missie om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de dieptes van het
Ravijn om het verloren Zwaard terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en
exotische rassen, is elk van hen vastberaden om het Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus,
gewapend met zijn magische mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te
vernietigen; Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey moeten vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda
leren wat het betekent om hun volk te verraden en Andronicus te dienen; Mycoples worstelt om te
ontsnappen; en in een schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk onthult. Zal Thor zichzelf
terugvinden? Zal Gwendolyn Argon vinden? Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan slagen?
Zullen Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring
volledig verwoest worden? EEN GIFT VAN WAPENS 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.
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren,
angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn
géén bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels beter.
Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen. In lucide dromen
kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht niet van
angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie. Buig faaldromen om naar succesbelevingen.
Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten,
persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom meester gereedschap om onszelf
sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft
wereldwijd lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van het lucide dromen. Post werd
bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en
deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in

Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan
het gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een
documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten
zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen,
wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag
dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt,
kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.
De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is
mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet
hoe lang hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt,
moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan te
overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze
heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een
smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross heeft met ‘Alleen hij’(The One Man)een
bloedstollende en aangrijpende thriller geschreven waarin de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog in
het algemeen en die van Auschwitz in het bijzonder centraal staan. 1944. Terwijl in Europa de Tweede
Wereldoorlog voortduurt, werken de Amerikanen uit alle macht aan het Manhattanproject. De code die
ontbreekt is ontwikkeld door de Poolse natuurkundige Alfred Mendl, die uit het getto van Warschau op
transport naar Auschwitz is gezet. De jonge Pool Nathan Blum is Europa ontvlucht en werkt als vertaler
voor de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend Duits en Pools, hij is vindingrijk en nu hij alles en iedereen is
verloren in de oorlog, is hij vooral vastbesloten zijn leven een zinvolle nieuwe wending te geven.
Wanneer de Amerikanen hem vragen het welhaast onmogelijke te doen, aarzelt hij niet. Hij zal
terugkeren naar Europa en infiltreren in Auschwitz in een poging Alfred Mendl te bevrijden. Andrew
Gross schreef eerder negen thrillers onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens vijf thrillers samen
met James Patterson. ‘Gross heeft de beschrijvingen van het kampleven opgetekend naar de verhalen
van zijn schoonvader die in Auschwitz vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie zijn, zijn de setting en veel
van de personages gebaseerd op historische feiten. Voeg daaraan toe het inlevingsvermogen, de actie
en de spanning en ‘Alleen hij’ is zowel een ontroerende als aangrijpende thriller.’ Booklist
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen 1996
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar
hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke
wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor,
maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen...
Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
Een hele lieve fuck you Sylvia Van Driessche 2021-06-16 Alexa, een journaliste die haar dagen vult met
het schrijven over lippenstiften en het drinken van cava, wordt naar een filmfestival gestuurd. Wat een
routineklus moet worden, verandert wanneer ze haar jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die
intussen een wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa wegvlucht in alcohol, wordt ze
geconfronteerd met verontrustende verhalen over seksuele intimidatie in haar onmiddellijke omgeving.
Tevergeefs probeert ze de onderzoeksjournaliste in haar te onderdrukken. Alexa wordt meegezogen in
een gevaarlijke wereld, een die haar dwingt haar verleden te confronteren en haar toekomst op te offeren.
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.
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw,
haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een
verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic
Suspense. Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas

Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele herinnering
aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij achter zich gelaten
dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn Weaver zijn
ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles om dat aan te tonen. Elk
om een heel eigen reden...
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe
moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar
ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog
te veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog
steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier
proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd
te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen,
wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten
bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De
Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken
en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is
met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat
ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet
zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met
meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst
niet veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt,
beseft de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak
gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze
hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die
nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is
eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar
weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en
haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de
afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van
prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen
onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als
er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de geest
van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar
te schokkend is. Eens begeerd is een duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is
het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot

diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie 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?
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom
najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De
zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het
nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn
leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen
al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl
niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich
te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt,
met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één
manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar
te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het
basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan van
Doorn nog dagelijks met de angst voor haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed
in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te treden door
hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk gaat over een
bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt.
Als toegift drie korte verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar
worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als
kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste
dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
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 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 gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Mr Emma Becker 2012-04-20 Ellie is twintig en leidt een zorgeloos leven in Parijs, tot ze in contact met
Meneer, een getrouwde chirurg en vader van midden veertig met wie zij haar passie voor erotische
literatuur deelt. Aanvankelijk blijft hun relatie beperkt tot mails over literatuur en seks, maar al snel gaan

ze over tot het versturen van opwindende sms'jes, en uiteindelijk spreken ze af in een hotel, waar ze zich
volledig aan elkaar overgeven. Deze ontmoeting betekent het begin van een geheime affaire, waarin
weken van koortsachtig wachten worden afgewisseld met heimelijke ontmoetingen en korte
telefoongesprekken. Een emotionele vicieuze cirkel die Ellie na verloop van tijd probeert te door
doorbreken, echter zonder succes....
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer
dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen met
de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het
dagelijks leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de
polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft
gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op morgen.
De mooisten gedichten Rainer Maria Rilke 2000 Keuze uit het werk van de Duitse dichter (1875-1926)
met vertaling en geïllustreerd met aquarellen van Auguste Rodin.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer
vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke lezer die een goed
geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je
zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN
LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy mystery
serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een drastische stap genomen:
ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige
kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker,
haar verrast met een romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar
geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor
Lacey wanneer haar familie uit New York ineens onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen!
Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar
reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de
serie is binnenkort beschikbaar!
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje
van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt
een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de
New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast
met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood
haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het
feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. 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 ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor
uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het katen-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot
feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen.
Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken
dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima
voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met
Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het
problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen
van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Fluidtechnik in Kraftfahrzeugen Norbert Gebhardt 2010-04-27 Die steigenden Anforderungen an
Sicherheits- und Komfortsysteme, aber auch eine Verbesserung der Energieeffizienz haben zu einer
starken Erweiterung fluidtechnischer Anwendungen in Fahrzeugen geführt. Das Buch gibt erstmals einen

geschlossenen Überblick über die verwendeten Systeme wie u. a. hydraulische oder pneumatische
Bremssysteme, hydraulische Lenkunterstützungen, hydrodynamische Wandler, Klimaanlagen,
Hydraulikzylinder, -pumpen und -motoren. Der Band richtet sich an Studenten wie auch an Techniker
und Ingenieure in der Industrie.
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een ex-prinses. Een
jongen met een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht dat Scott tegen haar zou liegen,
maar nu haar moeder een detective opdracht heeft gegeven in het verleden van haar vriendje te graven,
lijkt het erop dat hij haar niet de hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een
telefoongesprek duidelijk maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel voor
de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede loopt ze van huis weg om vanuit Houston terug naar
het veilige Nederland te vliegen. Daar ontmoet ze bij toeval advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand
iets anders zegt, schreeuwt Sams hart heel duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan Alex haar daar misschien
bij helpen..? Soms is er licht aan het eind van de tunnel.
Kreuzer 2003
German books in print 2002
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij
te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte
hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te
geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met
de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets
van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op
te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag
met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang
is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun
relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.
Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond
uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing
neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te
helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en
whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van
zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
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
De man op het balkon Maj Sjowall 2010-01-01 Kort na elkaar worden twee jonge meisjes vermoord. Het
gehele politiekorps van Stockholm is op de been om de dader op te sporen. Er is slechts één ding over
hem bekend: hij is een lustmoordenaar. De man op het balkon is het derde deel van de spraakmakende
reeks rond inspecteur Martin Beck.
De brandweerauto die verdween Maj Sjöwall 2010-01-01 In een haven wordt een lijk aangetroffen.
Vervolgens vindt er een zelfmoord plaats. Een derde persoon berooft zich eveneens van het leven uit

angst vermoord te worden. Maar waarom schreef een van hen vlak voor zijn dood de naam van Martin
Beck op een blocnote? De brandweerauto die verdween is het vijfde deel van de spraakmakende reeks
rond inspecteur Martin Beck.
iWork '09 / druk 1 Andree Hollander 2009
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur
van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was:
Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp!
En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening
over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was.
Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij
weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
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