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Het klaprozenjaar Corina Bomann 2017-09-26 Een ontroerende roman over liefde,
eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide op als enig kind zonder vader en
sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin te hebben. Als ze tot haar
grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom werkelijkheid te worden...
tot bij een onderzoek duidelijk wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft.
Maar zij en haar man noch haar moeder zijn de oorzaak van het defecte gen.
Bang en vol brandende vragen gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden
nooit over Nicoles vader wilde praten. Geconfronteerd met het verdriet van haar
dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren na de Tweede Wereld-oorlog
en de verbittering over alles wat Duits was die toen heerste; over haar grote liefde
uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de grote
eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het
verhaal van haar moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden uit het verleden
te helen en haar kind een -toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar
vader... De pers over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar ook
spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen,
exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische details en de
romantiek van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie roman over de
onthulling van een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl
IJsengel Nathalie Pagie 2018-10-02 Winnaar van de Thrillzone Award voor Beste
Nederlandstalige Thriller 2017 *****Vrouwenthrillers.nl 'IJsengel is als het Zweedse
landschap: schitterend van een afstand maar als je langer kijkt, zie je het drama
dat zich tussen de schijn afspeelt en dat is heel knap gedaan.’ ‘Een van de beste
Nederlandse thrillerauteurs.’ M.J. Arlidge De brute ontvoering van mediamagnaat

Berndt Müller zet heel Zweden op zijn kop. Zijn vrouw en dochters zijn wanhopig
en gaan, tegen het advies van de politie in, met de ontvoerders in gesprek. Maar
wanneer ze het geëiste losgeld betalen, verandert er niets; Berndt blijft spoorloos.
Als blijkt dat de ontvoerders allen hun eigen redenen hebben voor het misdrijf,
slaat de vlam in de pan. Intussen ontdekt een klein meisje dat Berndt wordt
vastgehouden op een onbewoond eiland voor de kust van Göteborg. Even lijkt zijn
redding nabij, maar dan blijkt dat het meisje net zo gevangen zit als hij... De pers
over de boeken van Nathalie Pagie ‘Casa Familia is een lekkere ouderwetse
avonturenroman in een modern jasje.’ Vrij Nederland ‘Overtuigend. De plot zit
goed in elkaar, tot en met de allerlaatste verrassende ontknoping.’ De Telegraaf
‘Wat begon als een heerlijk luchtig te lezen thriller, is door de climax een boek
geworden dat indruk maakt. Knap!’ Thrillzone.nl
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten
van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het
lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn
zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke
kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht,
maar door wraak...
Kleine zus Isabel Ashdown 2018-02-21 Een duistere psychologische thriller, voor
de lezers van Alex Marwood en Gillian Flynn Nadat ze elkaar zestien jaar lang niet
hebben gezien, worden de zussen Jessica en Emily weer met elkaar herenigd. Nu
ze hun lastige verleden achter zich hebben gelaten, keert de warmte tussen hen
gelukkig terug. Algauw trekt Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele eilandhuis,
waar ze woont met haar man en dochtertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats
voor harmonie en familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt het. Maar als Daisy
verdwijnt terwijl Jess op haar past, begint het perfecte leven dat Emily zo
zorgvuldig heeft opgebouwd uit elkaar te vallen. Had ze haar zusje wel moeten
vertrouwen, na alles wat er in het verleden is gebeurd? De pers over Kleine zus
‘Het is non-stop actie in dit verslavende boek.’ The Sun ‘Een strakke thriller. Een
van de beste boeken van afgelopen zomer.’ Prima ‘Prachtig geschreven. Dit boek
herbergt een duister mysterie.’ Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega ‘Dit
boek deed me duizend angsten uitstaan.’ Red Magazine ‘Ik kon dit boek niet
wegleggen; het hield me wakker tot twee uur ’s nachts! Briljant.’ Liz Fenwick,
auteur van Het huis op de kliffen
Fortuna's kinderen Annejet van der Zijl 2021-09-30 Zou iemand in San Francisco
beseft hebben dat de deftige mevrouw de Fremery ooit gedoopt was als slavin? En
dat ze als kind door haar vader naar Nederland was gesmokkeld omdat ze in haar
geboorteland Amerika haar leven niet zeker was? Kinderen van fortuin begint bij
avonturier Leon Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan een jonge slavin en
volgt hun oudste dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in
Goldrush-Californië. En hoe verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke
erfenis van enorme weelde en zwart bloed? Een inspirerende familiesaga over

mensen die hun leven niet lieten begrenzen door risico's en hun liefdes niet door
huidskleur.
Ollie wil ook! Olivier Dunrea 2014-04-14 Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog
eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook laarsjes hebben. Hij
stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt. Maar als hij ze
dan eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo,
Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De
grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van
elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je
vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met
vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze
verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op
www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
De Achtbaan Corine Ommen 2020-12-07 De inhoud van dit boek is voor mij een
uitdaging om ons verhaal, KORT EN KRACHTIG bij u tot leven te brengen.Wat u
leest is UIT HET LEVEN GEGREPEN.Als u niet gelooft in voorbestemming of
bovennatuurlijke leiding, dan is het een aanmoediging om het boek te lezen. Het is
een kruising geworden van Goddelijk ingrijpen en menselijke invullingen. Soms
handleidingen en dan weer blindelings vertrouwen op mijn Zender.Geen
overgeestelijke verhalen, maar mijn worsteling die u kan helpen om overgave te
bieden aan de Planner van Zijn project.Zoveel mensen zeiden mij met aandrang
om iets te schrijven vanaf mijn jeugd tot nu. Steeds stelde ik het uit, maar nu gaat
u het zelf meemaken.In al die jaren van reizen door Nederland en Italië bemerk ik
dat nu de voorraadkamers aardig gevuld zijn met geestelijke rijkdommen en ik er
niet meer omheen kan om het op papier te zetten. Van een geknakte rietstengel
maakte hij van mij nog een bruikbaar muziekinstrument. Ik heb mij verbaasd over
de goedheid en trouw van de Vader, verhoringen van gebeden, richting aanwijzers
die kwamen opdagen in mijn doolhoven, hoogte en dieptepunten.Ga mee in de
Achtbaan van mijn leven! Genoeg humor en avontuur.
Bonita Avenue Peter Buwalda 2010-10-15 Joni Sigerius, de dochter van de rector
magnificus van de Twentse universiteit, drijft samen met haar vriend Aaron een
handeltje dat ze maar liever voor haar krachtige en briljante vader verborgen
houdt. Het is in het jaar van de vuurwerkramp dat ook in het gezin de boel
explodeert. Niet alleen lopen Joni en Aaron tegen de lamp, die zomer komt ook de
enige en echte zoon van Sigerius vrij uit de Scheveningse gevangenis. Acht jaar
later pas - Joni verdient inmiddels miljoenen in Los Angeles - verneemt Aaron wat
er zich in 2000 werkelijk heeft afgespeeld. Peter Buwalda schreef een
meeslepende debuutroman over noodlot en verval, idylle en schoonheid.
Doodsteek Thomas Enger 2016-11-09 Henning Juul zit in een boot op een donker
meer. Een man met een vuurwapen zit recht tegenover hem. Aan de voeten van
de man ligt een lijk dat elk moment in het water zal worden gedumpt. Henning
weet dat hem kort daarna hetzelfde lot zal treffen. En dat dat zijn eigen schuld is...
Doodsteek is het vijfde en laatste boek in de serie over misdaadjournalist Henning

Juul. De delen kunnen los gelezen worden.
De ontdekking van Urk Matthias M.R. Declercq 2020-10-10 De Belgische schrijver
en journalist Matthias M.R. Declercq werd in 2009 een dag naar Urk gestuurd om
verslag te doen van een moordzaak. Het dorp fascineerde hem zo, dat hij tien jaar
later besluit op het voormalige eiland te gaan wonen, om te doen wat indertijd niet
is gelukt: doordringen tot de kern van deze voor de buitenwereld zo onbekende
gemeenschap. Declercq woont als vreemdeling in het hart van het dorp en gaat
mee vissen, bidden en drinken. Stap voor stap openbaart zich de werkelijkheid.
Declercq observeert een minzaam en godvrezend volk, maar ontdekt ook een
schimmige en tragische wereld, met jeugdige baldadigheid, visfraude en drugs.
Een wereld waarin niks is wat het lijkt. Declercq is er in deze persoonlijke queeste
in geslaagd de identiteit bloot te leggen van 's lands schijnbaar meest gesloten en
onbegrepen gemeenschap.
Nachttrein naar Lissabon Pascal Mercier 2015-01-16 Midden in een les verlaat de
leraar Raimund Gregorius het klaslokaal. Opgeschrikt door het besef dat de tijd
hem door de vingers glipt, laat hij zijn geordende leven achter zich en vertrekt hij
nog diezelfde nacht met de trein naar Lissabon. De aanleiding voor deze
drastische stap is een boek dat hij bij toeval in handen heeft gekregen. Het is van
de Portugese arts Amadeu de Prado, die zo indringend schrijft over de diepste
ervaringen in het leven van de mens, dat Gregorius er niet meer van loskomt. In
Lissabon gaat hij op zoek naar sporen van Prado. Zo hoopt hij te ontdekken hoe
hij zijn leven moet leiden en welke wending hij eraan kan geven om een ander
mens te worden. ‘Magistrale roman over alle grote vragen van het bestaan.’ de
Volkskrant ‘Een boek dat nog lang in je nazindert als je het uit hebt.’ Het Parool
‘Pleidooi voor de literatuur, een absolute aanrader.’ De Telegraaf ‘Een ingenieuze
roman over een zoektocht naar de vrijheid.’ Vrij Nederland
Bob Popcorn in Amerika Maranke Rinck 2021-10-05 Ellis en Bob hebben een
belangrijke ontdekking gedaan: Bob is niet de enige levende maiskorrel! Er
bestaan er nog meer, in Amerika. En Bob wil ze dolgraag ontmoeten. Gelukkig
mogen Ellis en haar vaders logeren op de boerderij van Boer Bill. In de
zomervakantie vliegen ze naar Amerika. Daar wordt duidelijk dat Coraline, de
directeur van de popcornfabriek, nog veel gemener is dan Ellis en Bob dachten.
Zal het ze lukken om haar tegen te houden, en alle levende maiskorrels te redden?
De mooiste vinexwandelingen Paul Kurstjens 2016-10-26
De fouten van de moeder Danielle Steel 2013-11-04 Danielle Steel, De fouten van
de moeder Elke vrouw maakt keuzes, maar wat kies je als je familie op het spel
staat? Olivia Grayson heeft altijd voor haar werk gekozen, en heeft haar kinderen
eigenlijk verwaarloosd. Olivia wil dat goedmaken met een droomvakantie, maar
het loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken haar kinderen nu dezelfde
fouten als hun moeder? Danielle Steel heeft van haar 85 romans ongeveer 650
miljoen exemplaren verkocht in bijna 50 landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn
verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The
New York Times. Ook in Nederland en Vlaanderen is haar populariteit

ongeëvenaard.
Geloof je ogen Linwood Barclay 2013-10-28 Een dodelijk complot en slechts één
onbetrouwbare getuige... Thomas Kilbride is geobsedeerd door kaarten. Hij verlaat
zelden zijn huis, maar via het computerprogramma Whirl360 doorkruist hij hele
steden. Hij grift iedere straat en ieder huis in zijn geheugen. Dan valt zijn scherpe
blik op een verontrustende weerspiegeling in een raam. Het gezicht van een vrouw
die wordt vermoord? Sinds de onverwachte dood van hun vader wordt Thomas
verzorgd door zijn broer Ray, die zijn enige connectie met de buitenwereld is. Ray
gelooft Thomas eigenlijk niet, maar om hem een plezier te doen start hij een
halfhartig onderzoek. Al snel wordt echter duidelijk dat Thomas’ ontdekking een
ijzingwekkend complot aan het licht brengt, waardoor het leven van de broers in
gevaar komt...
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
De boot en het meisje Jonathan van het Reve 2009-10-31 Leo heft een boot
gekocht, een boot om op te wonen. Nu moet hij hem van Lauwersoog naar
Amsterdam varen. Het is een vrij grote boot, dus het zou handig zijn al ser een
paar vrienden meegingen om te helpen. Maar wie? Rosa is de enige met wie Leo
he teen paar dagen op een schip zou kunnen uithouden; verder kent hij alleen
maar saaie, dome en enge mensen, voornamelijk geschikt om door Rosa en hem
te worden bespot. Maar al ser verder niemand meegaat, is het schip dan niet
onderbemand? En wil Rosa eigenlijk wel mee? De boot en het meisje is een

opgewekte novella over de aanloop naar een wanhoopsdaad. Jonathan van het
Reve (1983) heft in Amsterdam het gymnasium doorlopen en daarna enige tijd
gestudeerd. Hij werkt nu als kok. De boot en het meisje is zijn debuut.
Vuurwerk Ian Rankin 2021-11-10 Wie vroeger in Mary King's Close stierf, had de
pest. Maar nu is er iemand gemarteld en vermoord. Inspecteur Rebus ziet een
Ierse connectie, maar zijn meerderen willen daar niet aan. Het beroemde festival
trekt drommen toeristen en terreurdaden zijn dus een schrikbeeld voor het
stadsbestuur. Maar het kan altijd erger, concludeert Rebus als het schachtoffer
geïdentificeerd wordt. Hij is de zoon van een notoire gangster, die eigen ideeën
heeft over wraak. 'Big Ger' Gafferty mag dan achter tralies zitten, zijn macht en
meedogenloosheid zijn nog even groot als vóór zijn arrestatie door John Rebus.
Happy campers Femke Creemers 2021 Portret met vele foto's van veertig trotse
bezitters van gepimpte caravans of campers.
De Wetenschap Van Overvloed Wallace Wattles 2019-02-06 The Science of
Getting Rich' heb ik niet vertaald met 'De Wetenschap van het Rijk Worden' omdat
rijkdom en rijk worden in onze tijd een andere gevoelswaarde hebben gekregen
dan in 1910, toen de grote economische groei nog moest doorbreken. Dit boek
gaat over waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de
competitiegeest, die nu voor velen onlosmakelijk verbonden is met rijkdom.
Daarom heb ik gekozen voor 'De Wetenschap van Overvloed' omdat dit de
oorspronkelijke gevoelswaarde goed benadert.Gerard Meerstadt
Ethiek Voor de Landbouw Christian Dürnberger 2020-08-27 Ethiek voor de
landbouw Landbouwsters en landbouwers zien zich tegenwoordig voor nieuwe
uitdagingen gesteld: hun werk is omstreden, de maatschappelijke kennis over
levensmiddelenproductie is gering - de verwachtingen die aan de landbouw gericht
worden, zijn dat echter niet. In dit spanningsveld moeten boerinnen en boeren niet
enkel hun verantwoordelijkheid nemen, maar ze moeten ook antwoorden geven in
de debatten.Bij het moderne landbouwkundige beroepsbeeld hoort daarom
ethische reflectievaardigheid: landbouwsters en landbouwers moeten
waardebewust handelen en zichzelf versterkt in het maatschappelijke debat
mengen. Ethiek voor de landbouw dus. Maar wat is ethiek? Hoe kan je die nieuwe
maatschappelijke verwachtingen beschrijven? En wat betekent
verantwoordelijkheid met betrekking tot voeding, milieu, klimaat en dieren?Het
boek dat voor u ligt biedt antwoorden. Het is daarbij geen filosofisch werk, maar
richt zich expliciet tot de boerinnen en boeren zelf. De stijl is daarom bewust
gehouden op een dagdagelijks taalgebruik. Dit boek zal helpen om het
landbouwkundige beroepsveld en de daarin bestaande controverses beter te
begrijpen, sleutelbegrippen te verklaren en de zelfstandige ethische
oordeelsvorming te verbeteren. Met deze doelen is het boek in het bijzonder voor
het landbouwkundig onderwijs relevant, want het zijn niet in het minst de jonge
boerinnen en boeren die zich voor de nieuwe uitdagingen gesteld zien.Het is
daarbij vanzelfsprekend dat het boek terughoudend is als het om oordelen gaat:
het wil niet beantwoorden wat moreel juist of fout is, maar veel meer debatten en

posities beschrijven en op deze manier het zelfstandige nadenken stimuleren. De
auteur Christian Dürnberger, Doctor in de Filosofie en Master in de
Communicatiewetenschappen, werkt al enkele jaren voor verschillende
onderzoeksinstituten op ethische vragen in de landbouw.Hij is een veelgevraagd
referent en auteur van boeken over diverse thema's, bijvoorbeeld over groene
gentechnologie, bio-energie, genome editing of morele uitdagingen in het
dierenartsenberoep. Tegenwoordig werkt hij als filosoof bij het Messerli
Onderzoeksinstituut, Afdeling Ethiek van de Mens-Dierrelatie aan de
Diergeneeskundige Universiteit Wenen, Geneeskundige Universiteit Wenen en
Universiteit Wenen, en op de Campus Francisco Josephinum Wiesbelburg.
Voordien werkte hij bij de Ludwig-Maximilians-Universiteit München, het Institut
TTN en de Hogeschool voor Filosofie München.
Onder de Italiaanse zon Santa Montefiore 2018-04-04 Een Italiaanse kookcursus
in een Toscaans palazzo heeft verstrekkende gevolgen Als de achtenzestigjarige
weduwe Gracie een advertentie voor een kookcursus in een Toscaans castello
ziet, boekt ze de reis zonder aarzelen. Iedereen in het gehucht in Devon waar ze
woont is stomverbaasd: Gracie is al veertig jaar haar dorp amper uit geweest.
Vooral haar dochter Carina kan haar oren nauwelijks geloven. Om een oogje in het
zeil te houden besluit ze mee te gaan, en ze neemt haar eigen zeventienjarige
dochter ook mee. De drie vrouwen reizen naar het adembenemend mooie stadje
Colladoro, waar de mensenschuwe graaf Tancredi Bassanelli om financiële
redenen zijn kasteeldeuren heeft geopend voor betalende gasten. Maar Gracie
draagt een geheim met zich mee. Een geheim dat zelfs haar dochter niet kent en
dat alles te maken heeft met haar impulsieve besluit om naar Italië af te reizen.
Terwijl ze zich onderdompelt in herinneringen – aan de liefde die ze verloor en aan
de tragedie die haar deed terugkeren naar Engeland – ziet ze dat de magie van
Toscane haar dochter en kleindochter ook niet onberoerd laat. Zo herontdekken ze
de liefde, voor elkaar, voor het goede leven, en voor die ene... De pers over Santa
Montefiore ‘De zomer is niet compleet zonder een nieuwe Santa Montefiore.’
Margriet ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
‘Romantische boeken voor in de vakantiekoffer, met als belangrijkste ingrediënten
liefde, haat, verdriet en jaloezie.’ De Leeuwarder Courant
Natuurdagboek Nescio 2021 Dagboek met natuurimpressies van de Nederlandse
schrijver (1882-1961).
Droombeeld Loes den Hollander 2016-05-05 Nadat ze op klaarlichte dag in haar
huis wordt overvallen, verandert het leven van Maartje van Duiven. Ze komt
terecht in een achtbaan van ongeloof, verbijstering en angst. Maartje durft nog
maar weinig mensen te vertrouwen en zoekt naarstig naar antwoorden. Maar
daarbij ziet ze een belangrijk detail over het hoofd.
Baby's eerste woordenboek Baeckens Books (Mechelen) 2012 Welke dieren zie je
allemaal, en welke voertuigen? En waar zit je neus? Vierkant hardkartonnen
prentenboekje met eenvoudige kleurenillustraties van voorwerpen uit de dagelijkse

omgeving van baby's en dreumesen. Vanaf ca. 1 jaar.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge
Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge
kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en
macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer
kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en
twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets
op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor
Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak
waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten
achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak
spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van
Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Terug naar het grote huis Harriet Evans 2016-04-04 Als Martha, moeder van drie
volwassen kinderen, op een avond de uitnodigingen voor haar tachtigste
verjaardag begint te schijven, weet ze dat haar plan om eindelijk haar grote
geheim te onthullen haar familie tot op het bot zal schokken. Vijftig jaar lang
hebben zij en haar echtgenoot David samen een perfect bestaan opgebouwd, voor
henzelf en hun gezin. Maar niemand weet welk offer ze daarvoor hebben moeten
brengen. Nu kan Martha niet langer leven met de leugen. De hele familie komt bij
elkaar in Winterfold, hun prachtige oude landhuis op het Engelse platteland: Bill,
de arts; Florence, de excentrieke academica; en Daisy, het kind dat altijd anders
was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen en geliefden mee voor wat een
groots feest moet worden. Wat zal er gebeuren als Martha eindelijk de waarheid
onthult?
De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte de
fout van mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder
ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij het mis.
Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand.
Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik
haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik hou haar. En ik geef
haar niet op.
Laat niet los Harlan Coben 2017-10-10 De nieuwe standalone van Harlan Coben
Vijftien jaar geleden werden er twee tieners dood gevonden naast een verlaten
treinspoor: de tweelingbroer van Nap Dumas, Leo, en de dochter van het hoofd
van de politie. Velen dachten dat ze samen zelfmoord hadden gepleegd, maar er

waren ook dorpsbewoners die dat weigerden te geloven. Nap, die politieagent is
geworden, doet er alles aan te achterhalen wat zich die zomer afspeelde. Dan
worden de vingerafdrukken van zijn vermiste ex-vriendin bij het treinspoor
gevonden en komt hij terecht in een wirwar van familiegeheimen en leugens.
Geholpen door de inmiddels gepensioneerde politiechef gaat hij op zoek naar de
waarheid. Een die laat zien dat samenzweringen, zowel kleine als grote, dodelijk
kunnen zijn – zoals we dat van Coben gewend zijn. De pers over Harlan Coben
‘De koning van de cliffhanger.’ de Volkskrant ‘De ontknoping is een waar
kunststukje.’ Trouw ‘Het is een pageturner pur sang, zoals de lezer die van Coben
gewend is, met veel vaart en een schijnbaar eindeloze reeks plotwendingen.’ De
Telegraaf ‘Coben is gewoon een van de allergrootsten allertijden.’ Gillian Flynn
‘Coben eist al uw aandacht op.’ VN Detective en Thrillergids
Nog een nachtje slapen ... feest! Jacques Vriens 2014-08-12 Het hele jaar door
zijn er feesten waar Wouter en zijn zusje Mieke naar uitkijken. In Nog één nachtje
slapen… feest! vieren ze de meest bijzondere feesten van het jaar. Deze
feestelijke bundel staat boordevol heerlijke voorleesverhalen over Dierendag,
Kerstmis, Sinterklaas, Oudjaar, Moederdag, Pasen en nog veel meer.
Herschepping van de wereld / druk 6 Hendrik Floris Cohen 2008-09
Het spel van de macht Danielle Steel 2015-03-18 Danielle Steel heeft van haar 90
romans ruim 750 miljoen exemplaren verkocht in zo’n 50 verschillende landen.
Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie. Het spel van de macht is
haar 90ste roman en stond direct na verschijnen op nummer 1 in de bestsellerlijst
van The New York Times. ‘Danielle Steel is de koningin van de feelgood roman.’
Chicklit.nl Fiona Carson is een succesvolle zakenvrouw. Ze is gescheiden, maar
gelukkig met haar werk en haar kinderen. Ook Marshall Weston bekleedt een
toppositie, maar zijn privéleven is nogal ingewikkeld. Marshall speelt zelfs met
vuur. Kan hij zich meer veroorloven omdat hij een man is? Een prachtige roman
over liefde en de manier waarop vrouwen en mannen omgaan met macht.
Overzicht der geschiedenis van Suriname J. R. Thomson 1901
Bloedband Linda Jansma 2019-10-31 Cirkel van het kwaad is een thrillerserie over
de zoektocht naar de ware toedracht van een twintig jaar oude moord. Na
Schaduwkinderen en Uitverkoren verschijnt in oktober het derde deel en laatste
deel: Bloedband. KOMT JULES ER EINDELIJK ACHTER WAT ER MET HAAR
FAMILIE IS GEBEURD? Officier van justitie Jules Declerck krijgt op haar werk te
maken met de dood van de vijftienjarig Amber, die ogenschijnlijk het slachtoffer
werd van digitaal kinderlokken, oftewel grooming. Jules heeft al snel het
vermoeden dat er iets heel anders speelt. Als haar ex – misdaadjournalist Harry
Simones – anonieme tips over de zaak ontvangt, raken ze beiden verstrikt in de
duistere plannen van sekteleider Elijah Schillinger. Wat weet deze charismatische
man eigenlijk over Jules’ verleden en over de verdwijning van Jules’ moeder?
DMC Kleuren Kaart Boek Voor Diamond Painting Diamond Painting 911 2019-0804 DMC kleuren kaart boek voor diamond painting 2019Vandaag ga ik u de 2e
editie laten zien van onze zeer e?ectieve DMC kleurenkaartboek voor 2019.

Onlangs heb ik dit exacte boek gebruikt om DMC-codes toete wijzen voor een
reeks niet-gelabelde boortjes. U weet misschien al dat DMC meer dan 450 kleuren
gebruikt ... Maar wat zijn ze? Sommige zijn duidelijk verschillend. Sommige lijken
erg op elkaar. Ze kunnen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar ze zijn
allemaal hier. Nou, er staat u wat te wachten! Waarom? Omdat ik een complete
lijst heb samengesteld in dit boek! Ik heb dit boek onlangs bijgewerkt naar deze
tweede editie omu te voorzien van 4 verschillende lijsten: - Kaart # 1: DA VINCIlijst - Kaart # 2: WARHOL-lijst - Kaart # 3: VAN GOGH-lijst - Kaart # 4: PICASSOlijst En het beste is, dat elke lijst een speciale kolom heef, omnaast elke kleur de
boortjes te lijmen. DMC color chart for diamond painting
Rozengeur en zonneschijn Jill Mansell 2014-06-18 Jill Mansell is een absolute
bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren
verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek.
Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire badplaats St. Carys. Ze heeft
besloten niet meer aan een relatie te beginnen; dat wil ze niemand meer aandoen.
Tot haar afgrijzen valt ze toch voor Josh Strachan, de nieuwe eigenaar van het
chique hotel Mariscombe House. Waarom moet juist hij haar dan betrappen op
skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol rozengeur en zonneschijn! Jill Mansell is
een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en
romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica Magazine 'Een ideaal vakantieboek!' Chicklit.nl 'Jill Mansell, leading lady van de chicklit.' - Libelle 'Al lezende krijg je
vanzelf een zonnig humeur.' - Vriendin
Nachtelijk ritueel Laura Lippman 2014-01-14 Het is een echte traditie in Baltimore:
elk jaar op 19 januari verschijnt er ’s nachts een vreemdeling bij het graf van Edgar
Allan Poe met drie rozen en een fles cognac. Op verzoek van een potentiële klant
gaat privédetective Tess Monaghan een keertje kijken. Dit jaar verschijnen er
echter twee vreemdelingen – en wordt een van hen doodgeschoten. Niet lang
daarna worden er drie rozen, cognac en diverse cryptische aanwijzingen voor
Tess achtergelaten. Ze is gedwongen zich in de zaak vast te bijten – of ze nu wil of
niet.
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