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De Boerenoorlog Martin Bossenbroek 2012-11-16 Oorsprong van de apartheid. Eerste
mediaoorlog. Voorproefje van de Eerste én de Tweede Wereldoorlog. De Boerenoorlog
(1899-1902) behoort tot de meest intrigerende conflicten in de moderne geschiedenis. Het
verschil in status tussen supermacht Groot- Brittannië en de twee nietige Boerenrepublieken
Transvaal en Oranje Vrijstaat, bewoond door afstammelingen van Nederlandse kolonisten,
was bizar groot. Toch moesten de Britten heel ver gaan om de oorlog te winnen, tot en met
systematische terreur tegen de burgerbevolking. De Boeren leken ten onder te gaan, als
tragische helden van een afgesloten tijdperk. Maar na het verlies van de oorlog wonnen ze
de vrede. Ze herschiepen Zuid-Afrika in een land van blanke meesters en zwarte knechten.
Na het einde van de apartheid werden de rollen omgedraaid. Opnieuw lijken de Boeren ten
onder te gaan, nu als tragische schurken. Alle aanleiding om terug te kijken op de oorlog die
Zuid-Afrika verscheurde, tot op de dag van vandaag. Martin Bossenbroek, auteur van
historische klassiekers als Holland op zijn Breedst en De Meelstreep, vertelt het hele
verhaal, inclusief de cruciale Nederlandse inbreng. Hij verplaatst zich in alle partijen en volgt
drie kleurrijke hoofdpersonen op de voet: de Nederlandse jurist Willem Leyds, de Engelse
oorlogsverslaggever Winston Churchill en de Boerencommando Deneys Reitz. Nooit eerder
werd de Boerenoorlog zo compleet en zo beeldend beschreven.
Klikspaan M.J. Arlidge 2016-11-02 Helen Grace is de heldin van de populaire thrillerreeks
van M.J. Arlidge. Ze is een geharde rechercheur die motor rijdt en zich het liefst alleen door
het leven slaat, maar wordt achtervolgd door persoonlijke demonen die haar af en toe zelfs
in een depressie dreigen te storten. Toch is zij onmisbaar in de strijd tegen psychopaten die
Southampton blijven teisteren en onschuldige slachtoffers maken, op gruwelijke wijze...
Lola in actie Isabel Abedi 2011-06-28 Een interview met een fee? Voor Lola is niets te gek.
In haar fantasie kan alles, maar als je voor de schoolkrant gaat schrijven, moet je natuurlijk
wel de waarheid vertellen. In de klas maken ze een krant en Lola heeft zich samen met haar
beste vriendin op het voorpaginaverhaal gestort. Ze besluiten de waterpistoolbandiet die de

stad al een tijdje in zijn greep houdt, te pakken te krijgen. Maar dan wordt er een meisje
aangereden voor school. Dat is nog veel belangrijker nieuws! Tijdens de flitsactie die dan
wordt gehouden, interviewt Lola een automobilist die wel heel erg veel haast lijkt te hebben.
Wat is er aan de hand?
Moord terwijl u wacht Jussi Adler-Olsen 2019-02-19 Een razend spannend moordverhaal,
van de auteur van de Serie Q Wanneer de vrouw van Lars Hvilling hem plotseling verlaat,
wordt zijn doodnormale leven flink verstoord. 'Saai' noemt ze hem als ze bij hem weggaat.
Bij de kapper komt Lars in contact met een vrouw die dat saaie leven radicaal zal
veranderen. Hij belooft de vrouw te helpen om van haar echtgenoot af te komen. Gedreven
door financiële noodzaak ontpopt hij zich tot een ware huurmoordenaar. De vraag naar zijn
diensten blijkt groot en zijn methode onaantastbaar - totdat er iets gebeurt wat zijn
dubbelleven in gevaar brengt. In Moord terwijl uw wacht maken we kennis met een heel
andere kant van het grote talent van Jussi Adler-Olsen: een korte novelle, maar beslist niet
minder spannend. Jussi Adler-Olsen (1950) is dé ongekroonde koning van de
Scandinavische misdaadliteratuur. De boeken uit zijn Serie Q worden over de hele wereld
vertaald. Van de serie zijn in Nederland meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. 'De beste
in zijn genre. Uitermate spannend.' NRC Handelsblad 'De boeken van Adler-Olsen behoren
tot het allerbeste wat de Deense misdaadthrillers deze jaren te bieden hebben.' JyllandsPosten
Die Pferdelords 09 - Die Nachtläufer des Todes Michael Schenk 2020-01-26 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
In het duister Mark Billingham 2011-05-25 Een regenachtige avond in een achterbuurt in
Zuid-Londen. Vier tieners wachten in een auto op hun prooi. De eerste de beste passerende
automobilist zal het slachtoffer worden van een dodelijke initiatierite. Het is het begin van
een bloedstollend verhaal waarin niets is wat het lijkt. In het duister volgt drie mensen die op
de een of andere manier bij de schietpartij zijn betrokken: de jongen die de trekker
overhaalde, de hoogzwangere vrouw die achter het stuur van de passerende auto zat en
een oudere gangster die op wraak zint. Het speelt zich af in een gewelddadige stad, waar
jeugdbendes slaags raken met professionele criminelen en waar loyaliteit in mensenlevens
wordt betaald. Geheimen worden ontsluierd in hetzelfde tempo waarmee er nieuwe
slachtoffers vallen. De adembenemende en verrassende ontknoping van In het duister blijft
tot het einde onvoorspelbaar.
De offers Kees van Beijnum 2014-10-02 Tokio, 1946. Een jaar na de capitulatie van Japan is
't Tokio Tribunaal in volle gang. De Nederlander Rem Brink is een van de rechters die een
vonnis moeten vellen over de belangrijkste Japanse oorlogsmisdadigers. Ter afleiding van
de machtsspelletjes en voortdurend wisselende allianties van zijn collega's probeert Brink
het hem volstrekt vreemde en totaal verwoeste land te verkennen. Als Brink de Japanse
sopraan Itchiko leert kennen, die tijdens de bombardementen op Japan haar ouders heeft

verloren ontluikt er een tedere, geheime liefde die niet zonder gevaar is. Wanneer deze
relatie is uitgekomen verliest Itchiko het protectoraat van haar westerse weldoenster. Haar
beloftevolle toekomst ligt aan duigen en ze vertrekt zwanger naar haar geboortedorp in de
bergen. Het is juist dat dorp waar vlak daarvoor in stilte gruwelijke oorlogsmisdaden hebben
plaatsgevonden. Kees van Beijnum sleept de lezer mee in de grote morele worstelingen van
zijn personages. Hij stelt onnadrukkelijk maar stellig de vraag naar goed en kwaad, en naar
de morele verantwoordelijkheid van het individu. De offers beschrijft een onbekend deel uit
de wereldgeschiedenis en is een sensationele leeservaring, waarin Van Beijnum een gebied
betreedt waar hij en zijn lezers nog niet eerder kwamen. Kees van Beijnum is de auteur van
zeer succesvolle romans als Dichter op de Zeedijk (1995), De ordening (1998) en De
oesters van Nam Kee (2000, bekroond met de F. Bordewijk-prijs). Zijn meest recente
romans zijn Het verboden pad, de bestseller Paradiso en Een soort familie. Die laatste
roman werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs.
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.
Die Pferdelords 11 - Die Schmieden von Rumak Michael Schenk 2020-05-11 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Die Pferdelords 04 - Das verborgene Haus der Elfen Michael Schenk 2020-01-21 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Termietenheuvels in de savanne Chinua Achebe 2016-06-09 Sam, Chris en Ikem zijn al
vrienden sinds ze bij elkaar op school zaten. Nu de dictator van hun Afrikaanse land in een
coup onttroond is, spelen ze alle drie een belangrijke rol in het nieuwe regime. Chris is
commissaris van informatie, Ikem is hoofdredacteur van de krant en Sam is president.
Wanneer Sam zich laat corrumperen door de macht en steeds meer dictatoriale trekken

begint te vertonen, moeten de andere twee vrienden zich opnieuw bezinnen op hun eigen
positie. Niet alleen hun onderlinge vriendschap komt onder druk te staan, maar ook de
toekomst van hun land.
Die Pferdelords 08 - Das Volk der Lederschwingen Michael Schenk 2020-01-26 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Als je van mij was Bella Andre 2015-11-05 Het laatste wat Zach Sullivan wil is op het hondje
van zijn broer passen. Tot hij de puppytrainer ontmoet. Heather is mooi, slim en Zach kan
haar maar niet uit zijn hoofd zetten. Helaas is Heather de enige vrouw op aarde die niets
met hem te maken wil hebben. Heather Linsey kan het niet uitstaan dat ze met een van de
rijkste mannen ter wereld moet samenwerken. Zeker als ze merkt dat hij niet alleen zijn
tijdelijke hond onder controle wil krijgen, maar haar ook! Heather heeft al toen ze zeventien
was besloten dat liefde niet meer is dan een stapel mooie leugens, en dat ze nooit of te
nimmer haar hart zal verliezen aan een woest charmante man. Maar kan ze de seksuele
spanning die tussen haar en Zach zindert wel ontkennen? Kan Zach haar haar geloof in de
liefde weer teruggeven?
Die Pferdelords 10 - Die Bruderschaft des Kreuzes Michael Schenk 2020-01-27 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
het ultimatum CJ Box 2009-10-15 Gezicht van het kwaad Hoe ver zou je gaan om je
geliefden te beschermen? Jack en Melissa McGuane hebben jaren geprobeerd een baby te
krijgen. Eindelijk komt hun droom uit met de adoptie van hun dochter Angelina. Maar negen
maanden nadat ze haar thuis hebben gebracht, krijgen ze een telefoontje van het
adoptiebureau: Angelinas biologische vader, een tiener, heeft nooit afstand gedaan van zijn
ouderlijke rechten en wil haar terug. Erger nog, zijn vader, een machtige rechter uit Denver,
wil dat zijn zoon zijn verantwoordelijkheid neemt. Als Jack en Melissa proberen het probleem
op te lossen door vader en zoon te ontmoeten, blijkt er met beiden iets sinisters aan de hand
te zijn. Terwijl Angelinas veiligheid steeds meer gevaar loopt, gaan Jack en Melissa tot het
uiterste om hun kind te beschermen. Er begint een huiveringwekkend spel van intimidatie en

bedrog
Jasper en zijn knecht Gerbrand Bakker 2016-05-26 In 2012 koopt Gerbrand Bakker in de
Duitse Eifel, Schwarzbach, een oude woning, misschien om te vluchten voor een plotselinge
afkeer van het schrijven. Hij begint bomen te kappen op het omvangrijke stuk grond dat erbij
hoort en vertimmert zijn huisje dat het een lieve lust is. Al gauw verzekert hij zich van
gezelschap dat zou moeten luisteren naar de naam Jasper. Maar het betreft hier een
enigszins gedragsgestoorde, nauwelijks te disciplineren hond die lange tijd een blok aan zijn
been zal zijn. Vanaf december 2014 maakt Bakker korte metten met zijn schrijfcrisis door
een jaar lang een dagboek bij te houden, waarin hij over zijn dagelijks leven in de Eifel
vertelt en terloops diep in zijn eigen, nu eens deprimerende dan weer uitbundige verleden
duikt. En zo komen we uit bij reizen en prijzen, ouders en grootouders, de literaire wereld en
het hovenierswezen, zijn schaatscarrière en studentenleven, zijn schrijverschap en nog
duizend andere dingen van muizenissen tot kapitale kwesties.
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen,
staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg,
Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De
Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid
met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie Meg
heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar
soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze
ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider
van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar
hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de politie
geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van
Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen
mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een
zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg
– altijd Meg...
Schuld Karin Alvtegen 2013
Die Pferdelords 01 - Der Sturm der Orks Michael Schenk 2020-01-20 Mit der zwölfteiligen
Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines Reitervolkes. Im
Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten Völker, vom
einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der Dampfmaschine und,
im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen bestehenden und
untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der See, Zwergen,
Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer wieder bedroht
von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen Magiern. Die
Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit Action, Spannung
und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor überarbeiteten und
ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich abgeschlossen.
Die Pferdelords 05 - Die Korsaren von Umbriel Michael Schenk 2020-01-22 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen

Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Die Pferdelords 02 - Die Kristallstadt der Zwerge Michael Schenk 2020-01-20 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Die Pferdelords 06 - Die Paladine der toten Stadt Michael Schenk 2020-01-23 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Wereldschaduw Nir Baram 2015-09-11 Gavriël Mantsoer voegt zich bij een groep
zakenmensen die de onbegrensde mogelijkheden van het globalisme uit de jaren negentig
willen verzilveren. Hij stijgt hoger en hoger in de hiërarchie van Israëls machtigste mensen,
maar begrijpt steeds minder van de intriges waarvan hij deel uitmaakt. Een aantal jonge
mensen uit Londen – verstotenen en gedesillusioneerde idealisten – besluit op 11/11 een
internationale demonstratie te organiseren waar 1 miljard mensen aan mee zullen doen. Zal
hun actie de status-quo doen wankelen? Een Amerikaans consultancybedrijf manoeuvreert
tussen regimes op verschillende continenten. Maar dan dreigen krachten uit het verleden de
praktijken van deze ogenschijnlijk liberale organisatie te ontmaskeren. Deze drie
verhaallijnen, elk verteld in een eigen karakteristieke stijl, staan centraal in Wereldschaduw.
Ze worden op virtuoze wijze met elkaar vervlochten en vormen een fascinerend, veertig jaar
omspannend portret van het mondiale systeem waarvan wij allemaal onderdeel zijn.
Die Pferdelords 07 - Das vergangene Reich von Jalanne Michael Schenk 2020-01-23 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen

Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Betoverd door jou Bella Andre 2014-09-01 Sophie Sullivan is bibliothecaresse in San
Francisco en al sinds haar vijfde stapelverliefd op Jake McCann, de beste vriend van haar
broer. Twintig jaar later is ze ervan overtuigd dat deze bad boy haar nog steeds alleen ziet
als een van die `schattige Sullivan-tweeling. Jake kan alle vrouwen krijgen, vooral dankzij
het grote geld dat hij verdient met zijn Ierse pubs. Maar de enige vrouw die hij écht wil is
Sophie, het zusje van zijn beste vriend. Pas wanneer de slimme, prachtige en schandalig
sexy Sophie na jaren weer voor zijn neus staat en Jakes fantasie werkelijkheid wordt, geeft
hij toe aan zijn verlangens. Jake weet dat zijn liefde voor Sophie geheim moet blijven als hij
zijn vriend niet wil verliezen
Ambers ezeltje Julian Austwick 2016-01-26 Shocks de ezel wordt voor dood achtergelaten
op een boerderij in Ierland. De mensen van de ezelopvang die hem komen redden hebben
nog nooit zo'n ernstig geval van verwaarlozing meegemaakt. Shocks' eigenaars hebben
bleekmiddel in de wonden gegooid en hem stervend achtergelaten, vastgebonden aan een
paal. Amber wordt veel te vroeg geboren en met spoed geopereerd. Haar ouders krijgen te
horen dat hun dochter een hersenverlamming heeft en nooit zal kunnen praten. Ambers
beangstigende isolement drijft haar ouders tot wanhoop en alleen haar tweelingzusje Hope
heeft contact met haar. Tot Amber naar een therapiecentrum in Birmingham wordt gestuurd.
Daar ontmoeten Shocks en Amber elkaar - twee gebroken zielen die onmiddellijk een band
vormen. Terwijl de tijd verstrijkt helen ze elkaars wonden, Amber en Shocks worden sterker
en krijgen zelfvertrouwen. Dankzij de ritjes op Shocks' rug worden Ambers spieren steviger
en overtreft ze de verwachtingen van alle dokters. Dankzij Amber bloeit Shocks op en wordt
hij de populairste ezel van het hele therapiecentrum.
's nachts is het stil in Teheran Shida Bazyar 2017-03-01 1979. De sjah is verdreven en de
revolutie in Iran is een feit. Behsad en Nahid zijn idealistisch en willen zich inzetten voor een
rechtvaardige samenleving. Maar hun optimisme verdwijnt als de Islamitische Revolutie
steeds meer aanhangers krijgt. De repressie neemt toe en omdat de situatie te gevaarlijk
wordt, besluiten ze met hun twee kleine kinderen naar Duitsland te vluchten. Daar bouwen
ze een nieuw leven op, maar het verlangen naar het moederland blijft. Bovendien neemt de
angst om hun kinderen aan het nieuwe land te verliezen toe.
Lola's geheime missie Isabel Abedi 2011-06-23 Mijn naam is Fond. Jane Fond. Elke nacht
redt Lola als geheim agent de wereld, maar in het gewone leven gaat dat toch niet zo
gemakkelijk. Het restaurant van Lolas vader loopt niet zo goed als gehoopt. Wanneer Lola
hoort dat er binnenkort een heel slechte recensie over het restaurant in de krant gaat
verschijnen, is het tijd voor actie! Samen met haar beste vriendin Flo bespioneert ze
dagenlang de journalist die het artikel schrijft. Ze willen alles doen om te voorkomen dat het
artikel in de krant komt. Een gevaarlijke missie dus, die nog lastiger wordt als Lola de oudste
zoon van de man wel heel erg leuk blijkt te vinden
Die Pferdelords 12 - Der Ritt zu den goldenen Wolken Michael Schenk 2020-05-11 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer

wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Het leven is niet alfabetisch Andrea Bajani 2015-02-16 Ieder mens probeert zijn leven te
duiden. Andrea Bajani doet dat aan de hand van het alfabet, ook al weet hij dat het leven
zich niet volgens het alfabet afspeelt. Andrea Bajani schreef een veertigtal ultrakorte
verhalen, die alfabetisch geordend een leven omspannen. Iedereen kan er zijn eigen
geschiedenis uit samenstellen. Liefde. Sigaretten. Weemoed. Zonder. Het zijn verhalen die
diepgaand zijn - en licht tegelijk. De Nederlandse vertaling is een wonder. Omdat de
vertaling de verhalen in een andere volgorde plaatst (in het Nederlands komt Jeugd vóór
Liefde, in het Italiaans is dat andersom) ontstaat er een heel ander boek. Daar komt bij dat
het Nederlands meer letters heeft dan het Italiaans. Speciaal voor de vertaling zal Bajani
daarom een aantal nieuwe verhalen schrijven. Ook voegt hij een nawoord toe waarin hij over
deze ontstaansgeschiedenis schrijft. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen auteur
en vertaalsters, met een uniek kunstwerk als resultaat.
Land van de vrouwen Gioconda Belli 2012-07-09 In Faguas zijn de vrouwen aan de macht.
De nieuwe politieke partij die het land bestuurt sinds de zittende regering werd weggestuurd,
wil Faguas eens goed ‘schoonwassen’ om de maatschappij te vrijwaren van corruptie en
verloedering. De vernieuwingen die de partij wil doorvoeren, worden niet allemaal positief
ontvangen. Sommige stuiten zelfs op regelrecht verzet. Dan vindt er een aanslag plaats op
de president. Zal de partij standhouden of valt ze ten prooi aan de concurrentie die er tussen
de leden uitbreekt? De Nicaraguaanse schrijfster Gioconda Belli brak internationaal door met
De bewoonde vrouw. Van deze roman werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.
Bij De Geus verschenen ook Kroniek van liefde en oorlog, Dochter van de vulkaan, Waslala,
Het geheim van de verleiding en het kinderboek De schepping van de vlinders.
Die Pferdelords 03 - Die Barbaren des Dünenlandes Michael Schenk 2020-01-20 Mit der
zwölfteiligen Saga um die Pferdelords entsteht die faszinierende Chronologie eines
Reitervolkes. Im Verlauf der Abenteuer entwickeln sich Kultur und Technik der beteiligten
Völker, vom einfachen Signalspiegel hin zum optischen Präzisionsinstrument, der
Dampfmaschine und, im letzten Abenteuer, sogar dem Luftschiff. Die Pferdelords begegnen
bestehenden und untergegangenen Königreichen, den Elfen des Waldes und denen der
See, Zwergen, Sandbarbaren, fliegenden Lederschwingen und krebsartigen Irghil, immer
wieder bedroht von den Orks des schwarzen Lords und seinen gestaltwandlerischen
Magiern. Die Pferdelords lassen eine faszinierende Welt entstehen und unterhalten mit
Action, Spannung und Humor. Hier liegt die Reihe nun erstmals in einer vom Autor
überarbeiteten und ergänzten e-Book-Ausgabe vor. Jedes Abenteuer ist in sich
abgeschlossen.
Baby in zijn armen Karen Templeton 2017-07-18 Hoe fijn ze het ook samen hebben gehad,
Tina wéét gewoon dat Johnny het type is dat zich niet laat binden. Bovendien heeft hij zijn
handen al vol aan zijn tienerdochter. Allemaal redenen om de baby die ze van hem verwacht
alleen op te voeden, denkt ze. Als ze de moed bijeen heeft geraapt om hem dat te vertellen,
blijkt hij het daar totaal niet mee eens te zijn. Vervolgens vertelt hij haar een nieuwtje, dat
haar bijna van haar stoel doet vallen... Dit verhaal is eerder verschenen als Intiem 1809 en is
ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
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