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Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley
is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel
verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te
vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft.
Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s
voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in
het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat
Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de
Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de
chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten
bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op
Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof
staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over
Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Laksmi Tantra a Pancaratra Text Sanjukta Gupta 1972
Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren verzameld door
H.W. Tydeman en N.G. van Kampen. Stuk 1-10 Mnemosyne 1817
Kompas Mathias Enard 2016-10-11 Gekluisterd aan zijn bed, met een nog niet
gediagnosticeerde ziekte onder de leden, denkt de Oostenrijkse musicoloog Franz
Ritter terug aan zijn grote, onbereikbare liefde Sarah en hun gezamenlijke avonturen in
het Midden-Oosten. In één koortsachtige, slapeloze nacht, mijmert Franz, het in Wenen
woonachtige alter ego van Enard, over een leven vol reizen, levenslessen en -vragen,

en de aantrekkingskracht van de Oriënt op westerlingen. In lange en toch lichtvoetige
zinnen trekt een panorama voorbij van musici, onderzoekers, reizigers en auteurs uit
zowel het Oosten als Westen en van alle tijden. Kompas iis Enards melancholische
liefdesverklaring aan de Oriënt en leest in het tempo van het echte leven: elke bladzijde
van deze labyrintische roman beschrijft anderhalve minuut. Net als Sheherazade uit
Duizend-en-een-nacht probeert Franz Ritter met zijn herinneringen de dood op afstand
te houden.
De moeder aller vragen Rebecca Solnit 2018-01-05 In De moeder aller vragen rekent
Rebecca Solnit af met vele misvattingen die diep in onze cultuur geworteld zijn. Het
titelessay verwijst bijvoorbeeld naar de vraag die een journalist aan Solnit stelde tijdens
een lezing over Virginia Woolf. Waarom bleef Woolf kinderloos? Solnit moest deze
vraag zelf ook meermaals beantwoorden. Hoe vaak zou die vraag aan een mannelijke
auteur worden gesteld? Dit is slechts een van de vele ingesleten denkbeelden die
Solnit onder de loep neemt in de opvolger van Mannen leggen me altijd alles uit. Sinds
de komst van president Trump is haar verontwaardiging over de groeiende ongelijkheid
in de Westerse samenleving met de dag toegenomen. Met haar glasheldere inzichten
toont ze zich een van de belangrijkste activistische schrijvers van deze tijd, zonder ook
maar een moment in dogma’s te vervallen. ‘Solnit is een meester in het blootleggen
van de donkere onderstromen van gewone, alledaagse situaties.’ ELLE
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven
van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen
naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen
om de repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken
op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze
fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven,
en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal
hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman geschreven. Herman
Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt
zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut:
Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk
zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin,
nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans
grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi
huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan
De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos
bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische

randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman
in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Transit Rachel Cusk 2016-11-14 Nadat haar huwelijk uiteen is gevallen, verhuist een
schrijver met haar kinderen naar Londen. Deze verhuizing is een katalysator van een
aantal veranderingen - persoonlijk, artistiek en alledaags - en gaandeweg probeert ze
een nieuwe realiteit voor zichzelf en haar kinderen te creëren. In de stad wordt ze
geconfronteerd met een manier van leven die ze tot die tijd heeft kunnen vermijden,
maar ook met vragen over kwetsbaarheid en macht, de dood en nieuwe kansen. Het
leidt tot een gevecht om zichzelf weer te verbinden met het leven. In Transit, een
separaat vervolg op het alom juichend ontvangen Contouren, biedt Rachel Cusk een
even intieme als veelomvattende kijk op het leven in de eenentwintigste eeuw.
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast
een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin
luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een
bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant voor een
combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een
dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele herinnering aan wat er
gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij achter zich
gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn
collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en
zetten alles op alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal
van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung
stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een
nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu
met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of
ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie
is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot
een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke
manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen
reisgenoten sprak.
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Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares
akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren.
Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor
pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident
te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een
gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse
geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende
parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de

ondergang te redden...
Reisgenoten Sharon Garlough Brown 2016-07-14 Voor de fans van Sarah Young en
Rachel Held Evans: ‘Reisgenoten’ van Sharon Garlough Brown vertelt over vier
vrouwen die op zoek gaan naar God en daagt je als lezer uit om hetzelfde te doen. Vier
vrouwen ontmoeten elkaar in een christelijke retraitecentrum: Hannah, een predikante
die niet in de gaten heeft hoe vermoeid ze is. Meg, een weduwe van wie de kinderen
net het huis uit zijn gegaan en die worstelt met gebeurtenissen uit haar verleden. Mara,
wier leven is bepaald door afwijzing en die haar huwelijk ziet afbrokkelen. En Charissa,
een hardwerkende studente die in alles het juiste wil doen. Samen met hen ga je op
een spirituele reis waarin ogen worden geopend, belemmerende gedachten losgelaten
en oude wonden genezen. ‘Reisgenoten’ is zowel een heerlijke roman vol herkenning
als een inspiratiebron voor je eigen geloofsleven. Ben je op zoek naar nog meer
uitdaging? Achter in het boek zijn de creatieve oefeningen uit het verhaal opgenomen,
zodat je die zelf kunt doen of bijvoorbeeld met je vriendinnen of een bijbelstudiegroep.
Uit de Oostersche correspondentie van Th. Erpenius, Jac, Golius en Lev. Warner
Martijn Theodoor Houtsma 1887
Selected Water Resources Abstracts 1982
De vermiste boordschutter Seth Meyerowitz 2015-12-18 ‘De verloren boordschutter
vertelt het spannende verhaal van een opmerkelijke Amerikaan, die boven bezet
gebied werd neergehaald tijdens WO II en verbazingwekkend genoeg zes maanden
lang de nazi’s een stap voor was [...] Een ijzingwekkend, indrukwekkend verhaal dat je
niet wilt missen.’ – Alex Kershaw, New York Times-bestsellerauteur van De bevrijder
De in de Bronx geboren Arthur Meyerowitz was in 1943 op zijn tweede missie toen het
gevechtsvliegtuig waar hij in zat boven Frankrijk werd neergeschoten. Hij was een van
de twee mannen in de B-24 Liberator die de crash overleefde en niet gelijk gevangen
werd genomen. Na uit het vliegtuigwrak gevlucht te zijn, klopte Meyerowitz aan bij een
afgelegen boerderij waar hij door de bewoners snel binnen werd gelaten. Gelukkig voor
hem had zijn gastheer niet alleen een afkeer van nazi’s, maar had hij ook nauwe
banden met de Franse verzetsgroep Morhange en diens oprichter, Marcel Taillandier.
Meyerowitz ontwikkelde een hechte vriendschap met hem, en de verzetsleider zorgde
ervoor dat Meyerowitz via verschillende safehouses naar Zuid-Frankrijk werd gebracht
en zo uit handen van de Gestapo bleef. De vermiste boordschutter is gebaseerd op
recent vrijgegeven materiaal, exclusieve interviews en uitvoerig onderzoek naar het
Franse verzet, en vertelt het spannende en enerverende verhaal van Meyerowitz’
benarde periode in Toulouse – waar hij zich voor moest doen als doofstomme en
samenwerkte met de eveneens neergehaalde Britse piloot Richard Frank Wharton
Cleaver om uit handen van de nazi’s te blijven. Daarnaast lezen we over zijn
huiveringwekkende weg naar vrijheid, met een hachelijke torek over de Pyreneeën en
de tocht op een vissersboot terwijl er Duitse onderzeeërs rondvoeren en Duitse
gevechtsvliegtuigen boven hem vlogen. Het boek bevat foto’s en plattegronden en is
een persoonlijk en fascinerend verhaal over onderduiken en verzetshelden. Het geeft
daarnaast niet alleen een levensecht verslag van taaiheid, doorzettingsvermogen en
ontsnappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is vanwege het onlangs
vrijgegeven materiaal een zeer waardevol oorlogsdocument.
Zo begint het slechte Javier Marías 2015-10-05 Marías goochelt virtuoos met taal en
stijlregisters en geeft blijk van een solide gevoel voor humor Welk geheim ligt er

verscholen achter het ongelukkige huwelijk van Eduardo en Beatriz? Zelfs Juan de
Vere, vriend en vertrouweling, kent de waarheid niet. In het bruisende Madrid van 1980
werkt hij voor de filmregisseur en zijn vrouw. Deze positie stelt hem in het staat het
vreemde en onevenwichtige leven van dit echtpaar te bestuderen. Wanneer hij Beatriz’
minnaar wordt, volgen de schokkende gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Jaren
later beseft Juan dat we ons verleden onder ogen moeten zien, om niet in een leugen
te blijven leven. Maar bovenal ontdekt hij dat onze kijk op de gebeurtenissen uit het
verleden altijd gekleurd is door persoonlijke observaties; niet omdat we dat willen maar
omdat we niet anders kunnen. Javier Marías is een genadeloos kenner van het
menselijk hart en is niet blind voor de duistere kanten en de verborgen hoeken ervan.
Zo begint het slechte is een intelligente diepgravende roman over begeerte, trouw,
gewetensbezwaren en respect. Liefde, passie en een mysterieus sterfgeval – de grote
Spaanse romancier en bestsellerauteur Javier Marías is in Zo begint het slechte in
topvorm. De pers over Zo begint het slechte 'Met een roman van Marías in de hand
lezen we niet, maar leven we.' ***** Het Parool 'Sterke plotwendingen, intrigerende
zijpaden en weemoedige gedachten kenmerken dit nieuwe meesterwerk van Javier
Marías.' ***** de Volkskrant ‘Een filosofische roman, jazeker, maar dan wel in de beste
betekenis van het woord. [...] Een verhaal dat je ademloos uitleest.’ *****NRC
Handelsblad 'Het gaat bijna als vanzelfsprekend over passie, liefde en de dood. Maar
de Spaanse auteur gaat nog veel verder, dieper.' Nederlands Dagblad
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles
brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd
door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was.
Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik
was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat
zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In
plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar dominante
ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij
hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te treden door hun relatie te
verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk gaat over een
bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een
minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De vrijgezellenavond, Het
afscheid en Een vakantieliefde.
Popular Mechanics 1969-09 Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the
latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de
gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het
mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve
Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst
op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de

duivel.
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet
2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de wereld van
morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden
aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat
ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag
van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft
gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog
op morgen.
Moody's Manual of Investments: American and Foreign 1951
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel
van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en
Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1
kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar
voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter
Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze
bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson
vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen
Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging
in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur
van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.'
Publishers Weekly
Publishers' Circular and Booksellers' Record of British and Foreign Literature 1957
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties
verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt misschien te mooi om
waar te zijn, maar dromen zijn géén bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog
niet, maar wetenschappers weten inmiddels beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont
dat we droombewuster kunnen leren slapen. In lucide dromen kunnen we onze dromen
sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht niet van
angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie. Buig faaldromen om naar
succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de hand van
recente wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde
droomlessen biedt Droom meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens
de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft wereldwijd
lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van het lucide dromen. Post
werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel
lucide dromen beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is
een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is
de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar

schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde
staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment
om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere
wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische
relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De verdwenen orde (The
Lost Order), voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel
was het grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden
miljarden aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim
honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten.
Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de
achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in
Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu
politiek Washington zich erin mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom geprezen
vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. ‘Steve Berry
leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met een
ongekende vaart en spanning.’ David Baldacci
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel
veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een
technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan
de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van
het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe
manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van
Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als
Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het
is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn
vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn
veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig
wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is
succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Intiem gedrag Desmond Morris 1993 Beschouwing over de menselijke behoefte aan
intimiteit en talloze uitingen hiervan in de menselijke samenleving, zoals de handdruk,
de omhelzing, de schouderklop en de vele contactvormen in de sfeer van erotiek en
sex.
De hond Joseph O'Neill 2014-11-06 In 2007 komt een advocaat in New York een oude
vriend van de universiteit tegen. Hij krijgt een baan aangeboden als beheerder van een
gigantisch familiefortuin in Dubai. De relatie van de advocaat is net op de klippen
gelopen en in de hoop een nieuw begin te kunnen maken, accepteert hij de baan.
Eenmaal in Dubai, wordt het hem al snel duidelijk dat hij een verkeerde en potentieel

gevaarlijke keuze heeft gemaakt. De hond is een geestige, originele en zeer actuele
roman met een heerlijke antiheld in de hoofdrol. Na het grote succes van Laagland
heeft Joseph O'Neill opnieuw een meesterlijke roman over de vele complicaties van het
moderne leven geschreven.
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
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht
en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor
het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en
zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht
op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te
zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Voel met mij Indigo Bloome 2013-02-20 Psychologe Alexandra Blake is door haar
minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht
professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel:
haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste enigma's van de
vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet
zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en

nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel
misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en
Vijftig tinten Grijs.
Reverse Acronyms, Initialisms, & Abbreviations Dictionary 2007
The United States Army and Navy Journal and Gazette of the Regular and Volunteer
Forces 1919
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in
om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis
kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
Aeroplane and Commercial Aviation News 1951
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