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Het meisje in de trein Paula Hawkins 2015-05-06 VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze
over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke
ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun
leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt
gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal,
wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van
iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien?
'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben
Pelgrim
Dromen aan zee Sherryl Woods 2021-11-16 Chesapeake Shores 1 - Dromen aan zee Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar
jongste zusje, Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het veel te druk met haar carrière en haar tweelingdochters van
vijf. Maar als het om haar zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft Abby als oudste
van de vijf kinderen de moederrol op zich genomen. Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje Chesapeake Shores. Naast Jess'
probleem wacht haar daar echter een verrassing...
Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas 2016-02-22 Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude,
sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd
wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat
een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt
gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend.
Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en
waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het
land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Emotionele flexibiliteit Susan David 2017-01-17 Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en te omarmen,
ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna
nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle omwegen die
hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord
is emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het
leven. Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je je
niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in gedachten,
emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en
tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als hun waarden. Met kleine veranderingen
bereiken ze een leven vol groei. Op basis van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel
wordt en kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt.
De pers over Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van haar werk als een van de
toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met gezag, mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan
Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin,
auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een
betekenisvolle verandering kunt creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale University en bedenker
van het concept ‘Emotionele Intelligentie’
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal van
een geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd
worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun
geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel raakvlak met Charlotte
Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze een postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het
verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder potlood, pen en penseel."
ff offline Jeff Kinney 2016-06-24 Brams moeder wil een weekend zonder elektriciteit: iedereen moet helemaal offline! Een regelrechte ramp voor
Bram. Zal hij dit overleven? Of wordt de oude wereld hem fataal? Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Bram Botermans moet
helemaal offline in 'ff offline', deel 10 van Jeff Kinneys graphicnovelserie Het leven van een Loser. Mevrouw Botermans voert actie om een
weekend alle elektriciteit af te laten sluiten in hun woonplaats. Een regelrechte ramp voor Bram, die niet zo geschikt is voor de wereld van
vroeger. Hij wil online zijn! Als opa komt logeren, groeit de spanning in huize Botermans. Zal Bram dit overleven? Of wordt de antieke wereld
hem gewoonweg fataal?
Het betoverde land achter de kleerkast Clive Staples Lewis 2005 Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de
kleerkast in het toverland Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.
Toevallig de jouwe Susan Mallery 2015-02-17 Alleenstaand moeder Kerri Sullivan heeft zo snel mogelijk vijftien miljoen dollar nodig om haar
zieke zoontje te redden. Ze is dan ook tot alles bereid om van de steenrijke Nathan King het geld los te krijgen - verleiding en chantage sluit ze
daarbij niet uit! Nathan is aanvankelijk verontwaardigd over Kerri’s brutale pogingen hem tot medewerking te dwingen, maar uiteindelijk zwicht
hij. Eigenlijk kan hij iemand als Kerri - een mooie hardwerkende kapster, moeder van een ziek kind - prima gebruiken om zijn imago van keiharde
zakenman kwijt te raken. Het lijkt een perfecte deal, maar dan gebeurt het ondenkbare: hij valt als een blok voor haar!
Bekijk het maar! Jeff Kinney 2015-01-23 Deel 3 van de populaire serie Het leven van een Loser. Brams vader denkt nog steeds dat hij een echte
vent van zijn zoon kan maken. Daarom wil hij Bram naar een militair zomertrainingskamp sturen. Bekijk het maar! is deel 3 van de waanzinnig

populaire graphic novel-serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Bram Botermans laat je weer schaterlachen. Humor verzekerd. Bram
Botermans vindt zichzelf perfect! Er valt niets meer aan hem te verbeteren. Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven.
Alleen moet iemand dat ook even uitleggen aan zijn vader. Die denkt namelijk nog steeds dat hij een echte vent van zijn zoon kan maken.
Daarom wil hij Bram naar een militair zomertrainingskamp sturen. Daar maken ze een echte man van hem. Hoe moet Bram dit nu weer
aanpakken? Zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. Jeff Kinney bereikt met zijn serie Het leven van een loser miljoenen kinderen. Bram
Botermans is razend populair. Kijk voor meer informatie over Het leven van ee Loser of schrijver Jeff Kinney op www.hetlevenvaneenloser.nl
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar
personages zijn altijd op een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun
eigen manier, maar worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een
masterclass in de variaties in zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke aan haar
vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is
zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en stompzinnig, en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde
plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot hart
die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige plek voordat we de prik zelfs
maar voelen.
Drie heerlijke nachten Susan Mallery 2019-05-14 Happily Inc. In Happily Inc. is elke dag de mooiste van je leven! Deel 3 Natalie Kaleta is bereid
alles te doen voor de kunstenaars bij haar galerie, zelfs als ze haar leven en haar kapsel ervoor op het spel moet zetten. Dus trotseert ze een
zware storm om de teruggetrokken Ronan Mitchell te bereiken - om vervolgens door een modderstroom te stranden in zijn huis in de bergen.
Daar ontdekt ze dat de knappe glaskunstenaar ook een heel warme kant heeft, en haar sluimerende crush verandert al snel in een hevige
verliefdheid. Ze zou zweren dat hij ook meer dan professionele interesse in háár heeft, maar hoeveel langer moet ze nog wachten tot hij haar
eindelijk kust?
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het
superspannende vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels
toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het
leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam
hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad
Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de
boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen
voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.’
Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends
debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
Happily Ever After Susan May Warren 2007-03-29 Bookstore owner Mona Reynold's only love life is made up from the fantasies she reads in her
favorite novels, until she hires mysterious drifter Joe Michaels to be her handyman.
Escape to Morning Susan May Warren 2005 Homeland Security Agent Will Masterson has been operating under some guise or another most of
his life, sheriff's son, troublemaker, Green Beret, and now homeland hero. Working undercover as a journalist, Will's on the hunt for a terrorist cell
threatening U.S. security.
Happily Ever After Susan May Warren 2013-05-03 God answers Mona Reynolds' prayers, giving her the chance to open her own bookstorecoffee shop in an old Victorian house. Renovations to the place leave her no time for a love life. When she hires a mysterious drifter as
handyman, she finds that it isn't only fairy tales that end with "happily ever after."
Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 Dé zomerroman van 2022! Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra in de jaren
twintig. Italië, 1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze gasten uit de Britse upper class voor een heerlijke zomer, maar kort
na de opening stapelen de problemen zich al op voor eigenaar Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en bovendien zijn haar
eersteklas gasten veeleisend en lastig te behagen. Daarnaast wordt ze het doelwit van een corrupte fascistische politicus. Haar grootste
probleem is echter dat haar aristocratische, sluwe echtgenoot – wanhopig om zijn rijkdom en status te behouden – achter haar rug om zijn eigen
plannen smeedt, met grote gevolgen... Hotel Portofino is een verhaal over de beproevingen van een vooruitstrevende vrouw in een tijd van
wereldwijde onrust. Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra. Perfect voor wie heeft genoten van The Crown en downton
Abbey.
Library Journal 2003 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal,
ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.
Stil Susan Cain 2012-03-29 Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat zijn diegenen die de voorkeur geven aan
luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben het moeilijk
in een concurrentiemaatschappij waarin extraversie als de norm beschouwd wordt. Stil behelst een vurig pleidooi vóór introversie, gebaseerd op
grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen van echte mensen onder wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten in onze
maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen aan van stil zijn in een wereld vol lawaai.
The Deep Haven Collection 1: Happily Ever After / Tying the Knot / The Perfect Match Susan May Warren 2016-01-15 This collection bundles
three volumes of Susan May Warren’s popular Deep Haven series together in one e-book, for a great value! Happily Ever After God has
answered Mona Reynolds's prayers and given her the opportunity of a lifetime: she is about to open her own bookstore-coffee shop, the Footstep
of Heaven. Now Mona has no time for love and no hope that a man can ever be the hero of her dreams. But when she hires mysterious drifter
Joe Michaels to be her handyman, she discovers that it isn't only in fairy tales that people live “happily ever after.” The Perfect Match Ellie
Karlson is new to Deep Haven. As the town's interim fire chief, she is determined to lead the local macho fire crew in spite of their
misconceptions about her. But when someone begins setting deadly fires, Ellie faces the biggest challenge of her life. Especially when sparks fly
with one of the volunteers on her crew: Pastor Dan Matthews. As Ellie battles to do her job and win the respect of her crew, she finds that there is
one fire she can't fight—the one Dan has set in her heart. Tying the Knot EMT Anne Lundstrom is running from her past. But it's about to catch
up. She thought she'd escaped it when she moved out of the city and into the quiet town of Deep Haven. She certainly never expected to get
roped into helping Noah Standing Bear run his summer camp for inner-city kids. Yet Noah has a charisma she can't ignore, and romance is in the
air. But when the very danger she was trying to escape threatens her peaceful haven—and her life—Anne must find the courage to face her
fears and embrace the one man who can help her understand her past.
Vijf dagen op Skye Carla Laureano 2016-06-03 In ‘Vijf dagen op Skye’ zet de glimlach van een knappe Schot Andrea’s leven op de kop. Andrea
Sullivan is blij met haar baan als hospitality consultant, maar ziet op tegen haar nieuwste opdracht: het binnenhalen van een grote klant in
Schotland. Het eiland Skye overtreft al snel haar verwachtingen. Net als de man op wie ze indruk moet maken: James MacDonald. James is een
gepassioneerde kok, maar na zes restaurants, vier kookboeken en een tv-programma, is hij de kritiek die samengaat met het leven als publiek
persoon een beetje zat. Andrea en James ontdekken dat God ze uitnodigt voor een dieper leven... en ware liefde.
De appelboomgaard Susan Wiggs 2014-09-30 In het bezette Kopenhagen weet een jongetje te ontsnappen aan de nazi's. Op zijn vlucht neemt
hij alleen een paar familiefoto's mee, en een Fabergé-ei van onschatbare waarde. Tess is gefascineerd door de verborgen geschiedenis van

dierbare voorwerpen, en van die passie heeft ze haar beroep gemaakt. Ze reist de wereld rond om gestolen kunstschatten aan hun rechtmatige
eigenaars terug te geven. Van haar eigen geschiedenis weet ze vrijwel niets. Haar vader is onbekend, en haar moeder wil niets over hem
vertellen. Dan krijgt ze het bericht dat haar grootvader - van wie ze niet eens wist dat hij bestond! - in coma ligt en dat hij haar de helft van een
appelboomgaard wil nalaten. Maar dat is niet de grootste schok. De andere helft van de boomgaard gaat naar Isabel Johansen haar halfzus. Met
wat vage aanknopingspunten, een Deense naam en een paar foto's gaan de zussen op zoek naar hun achtergrond. Op een van de foto's staat
een afbeelding van een goudkleurig ei... Jesse weet niet of het haar zal lukken de fouten uit haar verleden goed te maken, maar ze geeft in ieder
geval niet zomaar op. Alleen al het vooruitzicht om ooit weer zon heerlijke nacht met Matt door te brengen, maakt het de moeite waard om de
uitdaging aan te gaan...
Als hij maar gelukkig is Robin Norwood 2010-10-11 In Als hij maar gelukkig is laat psychotherapeute Robin Norwood zien hoe verlammend
zelfopoffering kan werken en hoe je eraan kunt ontsnappen. Er zijn vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten,
vrouwen die de neiging hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen, allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit krampachtige verlangen
tast vaak het emotionele welzijn van die vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke gezondheid en veiligheid in gevaar brengen
Only You Susan May Warren 2022-09-01 A noise sounded—footsteps on the deck. A muffled grunt. She hustled behind the truck and ducked
down, held her breath. Okay, maybe this was a bad idea. The steps came closer. She felt on the ground around her and found a decent-sized
stick. Wrapped her hands around it. Yep, epically stupid. It was exactly this sort of behavior that got her in over her head. But she wasn’t going to
run now—not with the perp just feet away from her. She stilled, not even breathing. Heavy steps crunched through the loam and dirt around the
back of the truck, and, oh— “Stop!” She leaped to her feet, holding her stick up. “Don’t come any closer!” He was a big man. Tall, wideshouldered, wearing a gimme cap, his face shrouded in darkness. “You’re under arrest for…well, whatever you’re doing here!” He stopped and
held up his hands. Then, the villain laughed. Something deep and throaty and it reached out and found her bones, seeping through them,
latching on. Oh. No… She lowered her stick. Synopsis He ran from his broken heart… Seth Turnquist never thought his heart would mend after
being shattered by his former love, Amelia Christiansen. But three years away from Deep Haven fighting fires as a smokejumper have burned
her away, leaving fresh soil for a new love. Still, he’s ready to put Deep Haven in his rearview mirror for good, which means selling the custom
log home he built for Amelia and walking away from the family business. But what he doesn’t realize is that the seeds for a second chance have
already been planted… She loved him from the sidelines… Ree Zimmerman couldn’t let herself love Seth—not when he was her best friend’s
boyfriend. And after Amelia broke his heart, there simply wasn’t anything left in him for Ree except friendship. But that never stopped Ree from
dreaming of a happily ever after with the lumberjack from Deep Haven. When he returns home for his grandfather’s birthday, she’s not about to
let him walk away, again… Return to Deep Haven in this charming homecoming story about the second chances that await us when we let the
past go. Want more of Deep Haven? Book 1: Still the One Book 2: Can't Buy Me Love Book 3: Crazy for You Book 4: Then Came You Book 5:
Hangin' by a Moment Book 6: Right Here Waiting
Anne Frank / druk 1 Ruud van der Rol 1992
Waarom jij? Susan May Warren 2017-06-14 ‘Waarom jij’ is deel 2 van Susan May Warrens serie over de familie Christiansen en het los te lezen
vervolg op ‘Geef mij een kans’. Eden Christiansen had haar leven anders voorgesteld dan als de oppas van haar broertje Owen, een succesvolle
ijshockeyspeler. Ze is het zat om hem regelmatig uit het café te moeten slepen en ervoor te zorgen dat hij schone kleren heeft. Op die manier
blijft er weinig tijd over voor haarzelf. En die tijd heeft ze hard nodig om haar droom na te jagen en journalist te worden in plaats van alleen maar
overlijdensadvertenties te schrijven, zoals ze nu doet. Aanvoerder Jace Jacobsen staat bekend als agressieveling, zowel op het ijs als
daarbuiten. Nu hij plannen maakt voor zijn toekomst, staat die reputatie hem in de weg. En het schuldgevoel dat Eden hem aanpraat, maakt het
allemaal niet makkelijker. Als Owen door zijn eigen roekeloosheid een blessure oploopt die hem weleens zijn succes kan kosten en Eden iets op
het spoor komt dat weleens haar grote doorbraak als journalist zou kunnen zijn, zijn Jace en zij plots op elkaar aangewezen. Susan May Warren
schrijft zowel historische romans als spannende boeken en romantische verhalen. Deze serie over de familie Christiansen staat bol van liefde en
hoop.
De Hongerspelen Suzanne Collins 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype
zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen woont met haar moeder en haar zusje in het 12e en armste district van Panem. Daar heerst het
keiharde regime van het welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse Hongerspelen moeten twaalf jongens en twaalf meisjes in een
gemanipuleerde arena de strijd aan gaan op leven en dood. Zo begeeft ook Katniss zich onder het oog van de hele bevolking in de
gemanipuleerde arena. Gevangen in een meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tv-beelden en corrupte politici staat ze voor de vraag:
hoe ver ga je om te overleven?
True Devotion Dee Henderson 2005-10 Navy SEAL Joe Baker finds his feelings for Kelly, his deceased friend's widow, turning from friendship
into love, but the danger that took Nick from them is waiting to strike again and the couple will need to depend on God and each other to survive.
In wonderland Lynn Austin 2011-12-21 Alice Grace Ripley leeft in een droomwereld met haar neus in de boeken. Maar aan haar zorgeloze
bestaan komt plotseling een einde als haar vriend Gordon hun relatie verbreekt. Hij vindt dat Alice te veel in een fantasiewereld leeft.Als ze dan
ook nog haar geliefde baan in de bibliotheek kwijtraakt omdat er bezuinigd moet worden, vlucht ze naar de bergen van Kentucky om vijf dozen
met boeken te doneren aan de bibliotheek in het kleine mijnwerkersstadje Acorn.Eenmaal daar aangekomen biedt ze aan om twee weken als
vrijwilliger te werken in de bibliotheek. De bibliothecaris en de vier vrouwen die boeken naar afgelegen plekken brengen, blijken echter anders
dan ze had verwacht. Alice ontdekt dat het echte leven met al zijn avonturen, mysteries en romantiekveel mooier kan zijn dan ze ooit had durven
dromen.
Anna's overtocht Suzanne Woods Fisher 2015-09-21 ‘Anna’s overtocht’ van Suzanne Woods Fisher is het eerste deel in een nieuwe serie over
het begin van de Amish, een behoudende geloofsgemeenschap in de Verenigde Staten. Duitsland, 1737. De Duitse Anna König wordt
uitgekozen om de oversteek naar Amerika te maken. Aan boord van het schip ontmoet ze Bairn, de scheepstimmerman. De koppige Bairn vindt
Anna en haar gezelschap maar naïeve boeren, totdat een serie gebeurtenissen hen, en vooral Anna, in een ander licht stelt. Als een zelfzuchtige
daad Anna in een levensgevaarlijke situatie brengt, ontdekt Bairn dat het geloof hem niet heeft losgelaten. Maar komt die ontdekking niet te laat?
Geef mij een kans Susan May Warren 2016-10-13 Eenmaal, andermaal... verkocht! ‘Geef mij een kans’ is het deel 1 in Susan May Warrens
serie over de familie Christiansen. Darek Christiansen is in veel opzichten de ideale man. Als oudste zoon van de familie Christiansen is hij de
erfgenaam van het historische resort Evergreen Lake, hij is knap en hij is een geweldige vader. Maar hij is ook gegriefd en nog steeds woedend
over de tragische dood van zijn vrouw Felicity. Geen vrouw in de stad durft hem te benaderen. Ivy Madison, een juridische medewerker die
nieuw is in Deep Haven, heeft geen idee van dit alles als ze op Darek biedt tijdens een liefdadigheidsveiling. En ook niet van het feit dat de man
voor wie ze drie jaar geleden strafvermindering heeft geregeld, degene is die verantwoordelijk is voor Felicity’s dood.Susan May Warren schrijft
zowel historische romans als spannende boeken en romantische verhalen. Deze serie over de familie Christiansen staat bol van liefde en hoop.
Het besef van een moeder Sue Klebold 2016-02-18 ‘**** Sue Klebold schreef een erg moedig boek. [...] eerlijk, [...] aangrijpend. IJzingwekkend
relaas van de moeder van een van de jongens die 13 mensen doodden op Columbine High School. -NRC Handelsblad ‘Ontroerend en
aangrijpend.’ -Trouw ‘Sue Klebold durft in Het besef van een moeder ambigu te zijn, en dat is wat haar boek zo boeiend maakt.’ -Vrij Nederland
You Don't Know Me Susan May Warren 2012-09-21 2013 Christy Award winner! 2013 Carol Award finalist (ACFW) To everyone who knows her,
Annalise Decker is a model wife and mother. She’s a permanent member of the PTA, never misses her kids’ sporting events, and is constantly
campaigning for her husband’s mayoral race. No one knows that Annalise was once Deidre O’Reilly, a troubled young woman whose testimony
put a dangerous criminal behind bars. Relocated through the Witness Security Program to the sleepy town of Deep Haven, Deidre got a new

identity and a fresh start, which began when she fell in love with local real estate agent Nathan Decker. Twenty years later, Annalise couldn’t be
more unprepared for her past to catch up with her. When Agent Frank Harrison arrives with news that the man she testified against is out on bail
and out for revenge, Annalise is forced to face the consequences of her secrets. Will she run again, or will she finally find the grace to trust those
she loves most with both her past and her future?
Met goed fatsoen Deeanne Gist 2013-09-26 Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens
de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een
eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of
gevangenis, en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar echter anders over, want de
avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart sneller doet
kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?
Een vreemde in huis Shari Lapena 2017-07-27 Wat als je misschien iets verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Van de
auteur van Het stel van hiernaast, de wereldwijde bestseller Wat als je misschien iets verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt
herinneren? Je bent thuis, wacht tot je man thuiskomt van zijn werk. Je kookt een lekkere maaltijd, kijkt ernaar uit hem te zien en te horen hoe
zijn dag was. Hij kan elk moment komen. Dat is alles wat je je herinnert. Je wordt wakker in het ziekenhuis, zonder enig idee hoe je daar beland
bent. Ze zeggen dat je een ongeluk had; je verloor de controle over je stuur terwijl je veel te hard reed in een gevaarlijke buitenwijk. De politie
start een intensief onderzoek en gaat ervan uit dat je iets in je schild voerde. Maar je echtgenoot weigert dat te geloven. Je beste vriendin twijfelt.
En zelfs jij kan niet achterhalen wat er die nacht gebeurd is... Shari Lapena schiet met haar tweede thriller opnieuw helemaal raak. Een vreemde
in huis is ijzersterke psychologische crime, die je met een verhoogde hartslag in één ruk uitleest. Lapena zet levendige personages neer met
geloofwaardige motieven, die je laten wikken en wegen tot en met de laatste pagina. Shari Lapena (1960) was werkzaam als advocaat en docent
Engels voor ze begon met het schrijven van romans. Het stel van hiernaast werd een wereldwijde hit. Een vreemde in huis is haar tweede thriller.
Over Het stel van hiernaast: 'Goed leeswerk, slimme verteltrant, leuke wendingen.' AD MAGAZINE 'Het stel van hiernaast heb ik verslonden.'
LIBELLE 'Shari Lapena levert een slimme reeks motieven en verdachten. De spanning blijft tot de laatste adembenemende pagina hoog.' THE
TIMES 'Een plotwendend, uiterst boeiend verhaal.' TESS GERRITSEN
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die
betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger
leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Stel van hiernaast Shari Lapena 2016-06-24 Wie gaat er naar een etentje bij de buren en laat de baby thuis alleen achter? Wat voor moeder
doet zoiets? Je buurvrouw nodigt jou en je man uit voor een etentje. Ze vraagt je terloops of je je dochtertje van zes maanden thuis kunt laten.
Niets persoonlijks, ze kan gewoon niet tegen het gehuil. Je echtgenoot zegt dat het wel goed komt - jullie huis is immers vlakbij. Je hebt een
babyfoon en jullie zullen elk halfuur checken hoe het gaat, om beurten. De laatste keer dat je bent gaan kijken lag je meisje vredig te slapen.
Maar nu, wanneer je de trappen van het doodstille huis op rent, wordt je grootste angst werkelijkheid. Ze is weg. Nooit eerder heb je de politie
hoeven bellen. Nu zijn ze in jouw huis, en wie weet wat ze daar zullen aantreffen. Het stel van hiernaast is een zenuwslopende ontrafeling van
een gezin - een angstaanjagend verhaal over bedrog, huichelarij en ontrouw, dat je gegarandeerd op het puntje van je stoel houdt tot de laatste
schokkende ontknoping. Shari Lapena (1960) was werkzaam als advocaat en docent Engels voor ze begon met het schrijven van romans. Het
stel van hiernaast is haar thrillerdebuut en werd verkocht aan 23 landen. 'Echte mannen lezen vrouwelijke schrijvers - door boeken zoals dit.
Geloof me.' - Lee Child 'Een verrassend en uitzonderlijk levendig verhaal dat de lezers meeneemt in een achtbaan van emoties. Schokkende
onthullingen maakten dat ik als een bezetene door de pagina's vloog.' Tess Gerritsen
Land van honing Susan Wiggs 2015-05-12 Isabels droom komt eindelijk uit: ze begint een kookschool in de prachtige Californische haciënda
Bella Vista, het huis waarin ze is opgegroeid. Het opgeknapte landhuis en de omliggende landerijen zijn er de perfecte plek voor, met de
bloeiende boomgaarden, fraaie tuinen en vele bijenkasten. Dat ze door alle drukte haar verleden even achter zich kan laten, is natuurlijk mooi
meegenomen. Lang lukt dat echter niet: journalist Cormac O’Neill duikt plotseling op. Hij wil een boek schrijven over Isabels grootvader, Magnus
Johansen, en over diens oorlogsverleden in Denemarken. Door zijn aanwezigheid maakt Mac iets bij Isabel los en stuurt hij haar geordende
leventje helemaal in de war. Bovendien confronteert hij haar met het verleden, iets wat ze juist niet wil. Ze weet dus dat het beter zou zijn als ze
hem niet meer zou zien... maar waarom slaakt ze dan geen zucht van opluchting als hij vertrekt?
The Healer Dee Henderson 2005-10 Trauma psychologist Rachel O'Malley must work against her fatigue and grief as she helps refugees after
an Illinois flood and copes with her sister Jennifer's cancer while building a relationship with Captain Cole Parker.
Het programma Suzanne Young 2015-02-20 ‘Voor de lezer die houdt van een dystopie à la The Hunger Games van Suzanne Collins, is Het
Programma van Suzanne Young misschien wel de beste tip.’ – NRC Handelsblad ‘Met dit krachtige psychologische drama springt Young tussen
alle andere young adults uit.’ – BCCB In de wereld van Sloane is het uiten van echte gevoelens verboden, depressie onder jongeren is een
epidemie en de enige oplossing is het Programma... Sloane denkt wel twee keer na voordat ze in het openbaar begint te huilen. Sinds zelfdoding
is uitgegroeid tot een internationale epidemie, zou een huilbui haar in het Programma kunnen doen belanden, de enige bewezen
behandelingsmethode. Ze heeft al een broer verloren, dus Sloane weet zeker dat haar ouders er alles aan zullen doen om haar in leven te
houden. Ze weet ook dat iedereen die het Programma heeft gevolgd terugkeert met een schone lei: hun depressies zijn verleden tijd, maar
hetzelfde geldt voor hun herinneringen. Omdat ze zowel thuis als op school constant onder toezicht staat, zorgt Sloane dat ze zo min mogelijk
opvalt en verbergt ze haar gevoelens zo goed mogelijk. De enige bij wie Sloane zichzelf kan zijn, is James. Hij heeft beloofd om ervoor te zorgen
dat ze geen van beiden in het Programma terechtkomen en Sloane weet dat de liefde tussen hen sterk genoeg is om allerlei tegenslagen te
weerstaan. Maar ondanks de beloftes die ze elkaar maken, wordt het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Ze worden alle twee
steeds zwakker, depressie ligt op de loer. En het Programma zit hun op de hielen... ‘Een boek om te verslinden: razendsnel geschreven,
origineel uitgangspunt en een sexy liefdesverhaal.’ – Booklist ‘Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische liefdesverhalen.’ – Kirkus
Reviews
De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette
Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw
verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem op
met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te
zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en Constance is het
liefde op het eerste gevecht.
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