Ryobi 18v Cordless Drill Manual
Getting the books Ryobi 18v Cordless Drill Manual now is not
type of inspiring means. You could not without help going taking
into account book increase or library or borrowing from your
contacts to log on them. This is an categorically easy means to
specifically get lead by on-line. This online statement Ryobi 18v
Cordless Drill Manual can be one of the options to accompany
you behind having supplementary time.
It will not waste your time. bow to me, the e-book will
categorically appearance you additional thing to read. Just invest
little epoch to admittance this on-line revelation Ryobi 18v
Cordless Drill Manual as without difficulty as review them
wherever you are now.

Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd
voor haar debuutroman ‘Mijn beeld van jou’ geroemd als ‘de
Nederlandse Jojo Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’
maakt ze die verwachtingen opnieuw waar. Emma is 33 en voelt
dat haar leven stilstaat. Sinds het overlijden van haar grote liefde
Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat ze het verleden niet los kan
laten. Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar beste vriendin, en
van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout onverwacht de
kans krijgt een tijd in Engeland te gaan wonen en Emma
meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te zeggen. Misschien is
een andere omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in
Engeland een nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar heel
moeilijk mee – het voelt alsof ze Boris verraadt. Maar net als
Emma tot het besef komt dat ze haar verleden niet haar

toekomst kan laten bepalen, gebeurt er iets waardoor ze
misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden
ontroerd, er werden tranen weggepinkt. Wat zijn we trots dat een
Nederlandse auteur op deze manier weet te debuteren!’
Juryrapport Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware
thema’s licht te verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap
geschreven.’ NBD Biblion
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en
openhartig autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat
het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar eerste
levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer
voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen
dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar
daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden gaan. Het huis
dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn afwezigheid,
en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de
steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de
gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma
Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar
rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de
vallei. In dit zinderende en openhartige autobiografische boek
reflecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van
Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een
seriemoordenaar zijn slachtoffers langzaam, zonder dat ze het
weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte
dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken
Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner
en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en
Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in
zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van
hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn

slachtoffers legt hij om door middel van gif, zodat deze langzaam
en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif dat
door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de
boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze
moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te
observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt voor een
onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller: duister,
met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de
laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team
speurders.’ – Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van
donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen
Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen van de
gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen
Georges Perec 2011-03-16 Georges Perec sleept de lezer mee
in het hilarische verhaal van een hindernisloop, waarbij de
vooruitzichten op succesvol overleg met een steeds
ongrijpbaarder afdelingschef almaar schimmiger worden. De held
van het verhaal is een marionet die nooit een eigen beslissing
neemt, een spook dat eindeloos ronddwaalt door de kantoren
van het kafkaëske bedrijf waar hij geacht wordt te werken.
Onbetekenende details nemen angstaanjagende proporties aan.
Door de zich alleen in schijn herhalende zinnen lijkt de tijd te
bevriezen. Als u dacht dat de directe weg naar opslag de beste
was, dan helpt deze parodie op de vrije wil u definitief uit de
droom. Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil
vragen - in 1968 gepubliceerd in een obscuur tijdschrift - is in
Frankrijk pas in 2008 in boekvorm verschenen. De tekst blijkt
intussen nog niets aan actualiteit te hebben verloren.
Zuidenwind Suzanne Vermeer 2019-08-06 Een bonusthriller van
Suzanne Vermeer om in één dag te bingelezen. De 21-jarige Iris
ontmoet een mysterieuze jongeman tijdens een vakantie in
Bergen aan Zee. Dit zet haar leven op zijn kop... In de zomer van
1988 gaan Nicole en haar beste vriendin Marjolein na hun
eindexamen op vakantie naar Benidorm. Samen met enkele

klasgenoten willen ze een paar weken onbekommerd feestvieren
– luieren op het strand, dansen tot diep in de nacht – voordat ze
definitief een streep onder hun middelbareschooltijd zetten. Maar
dan gaat het mis. Jaloezie. Ruzie. En een van hen zal Nederland
nooit meer terugzien. Dertig jaar later ontmoet de 21-jarige Iris
Peters een mysterieuze jongeman in het kunstenaarsdorp
Bergen aan Zee, waar ze met haar moeder op vakantie is. Vanuit
het niets biedt deze Patrick haar een baan aan bij zijn zeer
succesvolle ICT-bedrijf. Het is het begin van reeks vreemde
gebeurtenissen. Gebeurtenissen die in verband lijken te staan
met wat er destijds in Benidorm is gebeurd...
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over
heksen: wat is daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde
deel in de grappige serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor
lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de heksen in De
Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende
trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen
gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier
bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen
heks maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de
vier onverwacht bezoek. Flier Zater van de commissie van
heksen en tovenaars staat op de stoep van De Heksenkeet, om
de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk
gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest.
En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken,
mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen.
Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te
zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke
Dekker & Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen
(ill.) weten als geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden
hebben al vele educatieve kinderboeken op hun naam staan.
'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project.
Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de

magie van het lezen ontdekken.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler
heeft België bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning
flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische regering in
ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen
overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet
Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in
het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent.
Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de
hielen.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 201702-23 Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de
klauwen van de hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge
prijs voor betaald. Het Hart van Arcania, de machtigste magische
steen in het land is nu in handen van de slechte priesters. Maar
wat nog erger is; Jon is gevangen genomen.
Farming Ahead with the Kondinin Group 2001
Topcollectie 70 Miranda Lee 2021-04-27 (1) VERLEIDING &
OVERGAVE – Miranda Lee Voor deze minnaars is het pad van
de liefde niet zonder hindernissen… Van Australië naar Londen
is een hele stap voor Marina, die door de schatrijke James, graaf
van Winterbourne, naar Engeland wordt ontboden om zijn zieke
achternichtje te helpen. Zodra Marina hem ontmoet, vliegen de
vonken over en weer, maar beiden zijn aan een ander beloofd…
Sexy tycoon Warwick Kincaid staat bekend als een playboy;
zodra het serieus wordt, verbreekt hij het contact. Amber geniet
van de heerlijke nachten met hem, maar vreest dat haar
hetzelfde lot wacht. Wat ze niet weet, is dat een geheim hem
ervan weerhoudt zich aan haar te binden… Na te zijn bedrogen
heeft Scarlet mannen afgezworen. Wel vertelt ze haar
jeugdvriend, de razendknappe John Mitchell, over haar grootste
wens: een baby. John, die al jaren heimelijk verliefd op haar is,
wil haar dolgraag helpen. Maar niet via een kliniek, natuurlijk.
Wat hem betreft, is er maar één optie... (2) BEGEERD DOOR DE
ITALIAANSE TYCOON - Elizabeth Power / Abby Green / Andie

Brock Temperamentvolle verleiders die weten wat ze willen! In
BETOVERD DOOR SCHOONHEID heeft maar één man
Magenta ooit kunnen bekoren: Andreas Visconti - de man die
haar nu verafschuwt. Als ze noodgedwongen voor hem gaat
werken, blijkt desondanks dat hij haar nog steeds begeert. Maar
nogmaals verliefd op hem worden kán niet, want hij mag haar
geheim niet ontdekken! In GEVANGENE VAN DE TYCOON
breekt Gracie in in het kantoor van Rocco De Marco om haar
broer te helpen. Ze wordt betrapt door de tycoon, die haar
meevoert naar zijn luxeappartement en haar daar vasthoudt.
Ondanks haar verzet voelt ze de zinderende spanning tussen
hen. Maar ze weet: als ze voor Rocco valt, is alles verloren… In
ROEKELOOS HART deinst Rafael Revaldi, Conte di Monterrato,
nergens voor terug. Ook niet voor een vrije val tijdens het
skydiven. Als het bijna misgaat, heeft hij plots een helder inzicht:
er moet een erfgenaam voor zijn graafschap komen, en de enige
die hem daarmee kan helpen is de verleidelijke Lottie, zijn exechtgenote... (3) ONWEERSTAANBARE ROYALS - Natasha
Oakley / Susan Stephens / Robyn Donald Glitter en glamour,
machtige minnaars, hartstochtelijke verleiding… De toekomst van
prinses Isabella van Niroli is onzeker. Koningin wordt ze niet,
maar wat dan wel? Zakenvrouw? Dan moet ze een deal sluiten
met de knappe magnaat Dominic Vincini. Maar hij heeft niet voor
niets de reputatie een keiharde onderhandelaar te zijn, en al snel
is de inzet alles… of niets! Carrie is al jaren verliefd op haar
baas, Nico Fierezza. Wanneer na een zinderende nacht met hem
blijkt dat ze zwanger is, reist ze hem achterna naar Niroli. Dat ze
hem daar in koninklijke kringen zou aantreffen, had ze niet
verwacht – en ook niet dat haar vurige minnaar haar zo koel zou
ontvangen… Eigenlijk vonden Max en Rosa elkaar altijd al meer
dan leuk, alleen hebben ze daar nooit iets mee gedaan. De
beruchte Regels van het Vorstendom Niroli verbieden hun
immers een relatie aan te gaan. Als Max Rosa’s deskundige hulp
nodig heeft, biedt ze hem die direct, maar of dat verstandig is…
American Woodworker 1997-12 American Woodworker

magazine, A New Track Media publication, has been the premier
publication for woodworkers all across America for 25 years. We
are committed to providing woodworkers like you with the most
accurate and up-to-date plans and information -- including new
ideas, product and tool reviews, workshop tips and much, much
more.
In de gaten (Hoe Riley Paige begon — Book 1) Blake Pierce
2019-11-18 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur
heeft fantastisch werk geleverd door personages met een
psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn
dat we hun gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen
volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg intelligent en
zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina
wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens
weg) In de gaten (Hoe Riley Paige begon — Book 1) is boek # 1
in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller Eens Weg
(boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen.
22-jarige eindejaars psychologie studente en aankomend FBIagent Riley Paige komt in een strijd voor haar leven terecht,
wanneer haar beste vriendinnen op de campus door een
seriemoordenaar vermoord worden. Ze voelt dat ook zij een
doelwit is en dat als ze wil overleven, ze haar briljante geest moet
gebruiken om de moordenaar zelf te stoppen. Wanneer de FBI
op een dood spoor komt, zijn ze voldoende onder de indruk van
Riley's scherpe inzicht in de geest van de moordenaar, dat ze
haar toestaan om te helpen. Toch is de geest van de
moordenaar een donkere, verwrongen plek, een die te duivels is
om te begrijpen en een die dreigt om de fragiele psyche van
Riley in te laten storten. Kan Riley in dit dodelijke spel van kat en
muis ongedeerd overleven? IN DE GATEN, een spannende
thriller vol met actie, is boek # 1 van een meeslepende nieuwe
serie waarmee je tot laat in de nacht de pagina's om blijft slaan.
Het neemt lezers meer dan 20 jaar terug in de tijd, naar hoe

Riley's carrière begon en is de perfecte aanvulling op de EENS
WEG-serie (Een Riley Paige Mysterie), met al 13 boeken in de
serie en het loopt nog op. Boek # 2 in de HOE RILEY PAIGE
BEGON -serie is nu ook verkrijgbaar!
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29
Waargebeurd verhaal van de auteurs van De fotograaf van
Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal
voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje
als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven
met haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10
november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar
ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze
terug naar Duitsland, waar de processen tegen de nazimisdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid
werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen
voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23
artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op
gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen
van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen
van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit
Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de
heftige strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te
geven. De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend
bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn
menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen
getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de
gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten
gaan? Op die vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag
ook beantwoorden als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull
King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later kom ik haar
tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren.

Ze heeft nog steeds die vurige blik in haar ogen en draagt een
strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze
niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze bloedmooi.
Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te
zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het
nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een
bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch
moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil
vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de
studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot
Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er
iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere
keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De
race tegen de klok is begonnen.
Middelnederlandsch woordenboek, van E. Verwijs en J. Verdam
Eelco Verwijs 1885
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce
2017-02-27 In het noorden van New York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in
kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij
geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen
wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is
over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze
is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar
vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen te
dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op
te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat
haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar

dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar
naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen
in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze
beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze
weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de
tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die
op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen
worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische
thriller met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het
tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd
nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Fine Woodworking 1997
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op
enkele dagen tijd twee mannen in hun woning door een inbreker
neergeslagen: een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een
kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen
bezwijken aan hun verwonding; telkens verdwijnt er iets
waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in de
twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische
figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te
maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt
zijn, maar zijn team denkt daar anders over. En dan valt een
derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk
bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt.
Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een
soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Een dame in Parijs Alyson Richman 2016-06-22 Parijs, 1940. De
stad begint te wankelen onder de druk van de Duitse bezetters.
De jonge Solange denkt aan de belofte die ze haar grootmoeder
Marthe deed. Ze zal haar kostbare bezittingen bewaren. De
prachtige jurken, juwelen en beroemde schilderijen komen uit het
luxueuze, mysterieuze verleden van haar oma: het Parijs van de
belle époque. Als courtisane van de adellijke Charles leefde

Marthe een onafhankelijk en bewogen bestaan. Nu de situatie in
Parijs onder het naziregime steeds gevaarlijker wordt, moet
Solange voor het eerst haar eigen keuzes maken. Ze put kracht
uit de wijze lessen van haar grootmoeder. Zal Solange net als
Martha haar eigen weg kunnen vinden en haar prille liefde
kunnen beschermen in de uitzichtloze tijd van de oorlog? Een
dame in Parijs is het hartverscheurende verhaal over verlies en
liefde in oorlogstijd.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron
voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael
Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In
elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas
vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen.
Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas
ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet
de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2)
Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie
over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en
beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte

romantische boek voor op het strand, met een belangrijke
nuance: het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen
besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is
een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn
naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over
de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit
zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar
wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit
fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te
zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu
en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met
het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily
Mitchell is gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in
New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van
Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt
haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich
voor om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert.
Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter
dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist
ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het
haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer
haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een
geheim heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar
vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en
haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet
een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in
haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar
nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man
waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het

tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je
zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan.
En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen
opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
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.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt
geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière.
Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau
gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven
kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch
niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team

uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in
een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk
gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is
gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een
onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt
geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière.
Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij
ontdekt welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De
waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.
Er was eens iets anders Danielle Teller 2019-07-04 Danielle
Teller Er was eens iets anders Er was eens iets anders van
Danielle Teller is een even heerlijke als intelligente hervertelling
van Assepoester, met een nieuwe rol voor de ‘boze’ stiefmoeder.
Dit prachtige en ontroerende verhaal nuanceert en verrijkt het
thema goed en kwaad in de klassieke sprookjes. Als er in het
land geruchten de ronde doen over de wrede opvoeding van de
nieuwe prinses Assepoester, besluit haar stiefmoeder Agnes het
ware verhaal te vertellen. De tienjarige Agnes wordt door haar
arme boerenfamilie weggestuurd om bij een wasserij te gaan
werken. Na enkele jaren ontvlucht ze haar tirannieke bazin, raakt
onderweg zwanger en weet uiteindelijk als alleenstaande moeder
een bestaan op te bouwen. Door een ongelukkige gebeurtenis
keert ze terug naar het landhuis met de wasserij. Daar wordt ze
het kindermeisje van Assepoester. Ze worstelt met haar liefde
voor dit meisje dat haar stiefdochter wordt en uiteindelijk de
gevierde prinses die de onbereikbare fantasieën van velen
belichaamt. ‘Een zalige leeservaring.’ – Marion Pauw
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.
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een
verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de
liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit
uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje
Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem
nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven,
heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen
niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje verdween...
Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn liefde voor
Mason was oneindig. We waren twee delen van een geheel dat
verbonden hoorde te zijn. En een verbintenis was precies wat ik
kreeg. Elke dag was beter dan die ervoor en ik dacht niet dat we
nog gelukkiger konden worden. Verblind door mijn liefde voor
Mason, negeerde ik de scheuren die ons geluk begon te
overschaduwen. Al had het de impact van de diepere reden niet
kunnen verzachten. De kloof die daardoor tussen mij en Mason
ontstond was nog nooit zo groot geweest. We werden beiden
gedwongen alles te geven om te redden wat reddeloos leek te
zijn. Toch vonden we licht in de duisternis en bleek onze
diepgewortelde liefde groot genoeg te zijn om het dieptepunt te
overstijgen. We waren er sterker uitgekomen en niets leek ons
nog te kunnen deren. Niet wetende hoe fout ik het had gehad
met die gedachte, kwam op het meest onverwachte moment

onze grootse beproeving. Een beproeving dat ons einde kon
betekenen.
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake
Pierce 2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De
auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van
personages met een psychologische kant die zo goed
beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten
ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend
en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het
verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley
Paige-mysteriereeks, die begint met de #1 bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de
buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze
chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt en het
duidelijk wordt dat er een verdraaide seriemoordenaar op jacht is,
zet de FBI hun beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley
wordt aangespoord om terug te keren naar het heetst van de
strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen
op haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen
andere keuze heeft naarmate de lichamen zich ophopen en de
moorden onverklaarbaarder worden. De zaak brengt Riley diep in
de verontrustende wereld van verpleeghuizen, ziekenhuizen,
dwalende zorgverleners en psychotische patiënten. Terwijl Riley
dieper in de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich
dat ze op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar
van allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die er
misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere psychologische thriller.
EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende nieuwe
serie – met een geliefd nieuw personage – dat je tot laat in de
nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal
binnenkort beschikbaar zijn.
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige

wordt de Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto
van Warschau. Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de
afgesloten wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden om ze
te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een
verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders
weet Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen
uit het getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt in
grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met
gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind dat
ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware
identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog
ooit voorbij zou zijn.
Schaduwzijde Minette Walters 2011-10-09 De donkere kanten
van de mens. Charles Acland is in Irak ernstig gewond geraakt.
Eenmaal thuis wil hij maar een ding: genezen en terugkeren naar
het leger. Maar het leger wil hem niet meer. Zijn gezicht is aan
één kant blijvend verminkt en hij krijgt last van migraineaanvallen.
Van een aardige jongen verandert hij in een onvoorspelbare
man, die zijn agressie vooral op vrouwen richt. Als Charles
betrokken raakt bij een vechtpartij in een pub, neemt Jackson, de
vriendin van de waardin, hem onder haar hoede. Maar dan wordt
hij verdacht van de moord op drie mannen, die door extreem
geweld om het leven zijn gebracht. Charles wordt gedwongen de
confrontatie aan te gaan met de donkere kant van zijn
persoonlijkheid
Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09 In Rusland is
de macht van president Valeri Volodin tanende en in een poging
het verloren gegane terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn
ambities naar het buitenland. Omdat de Verenigde Staten in het
verleden dergelijke expansieplannen altijd hebben
gedwarsboomd, besluit Volodin tot een andere aanpak. Een
drijvende gasinstallatie in Litouwen wordt opgeblazen. In
Venezuela wordt een aanklager vermoord. Bij een aanval op een
trein met Russische troepen vallen tientallen doden. Wereldwijde
chaos is het gevolg. De terreuraanslagen lijken niets met elkaar

te maken te hebben, tot president Jack Ryan een beangstigend
patroon ontdekt. Maar hij heeft geen bewijs...
Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge
Suewellyn Mateland heeft maar één droom voor ogen... Ooit zou
ze, koste wat het kost, in het Mateland familiekasteel wonen in
Engeland. Maar Suewellyn, woonachtig op een klein eiland in de
Stille Zuidzee, heeft als buitenechtelijk kind geen enkel recht op
het kasteel dus hoe zou ze deze droom ooit kunnen
verwezenlijken? Door een tragische ramp op het eiland ziet ze
plotseling de omstreden oplossing om haar intrede te maken in
het fabelachtige kasteel. Ze raakt verstrikt in haar eigen web van
bizarre leugens en bedrog. Weet ze haar diepe geheim
verborgen te houden of wordt ze ontmaskerd? Victoria Holt was
een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de
geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door
het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert
beschikte over een breed talent en schreef verschillende genres
onder meerdere pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een
tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer
dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met
details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde
politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die
boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de
vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere
maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn
heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen

leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties
die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want
het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
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Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je
romans vol rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en
mensen die alsmaar wenen niets is er minder interessant dan je
– burps – binnenwereld hou toch op met ons met al die onzin te
vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets
minder dan de eerste musical in de geschiedenis van de
wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge
geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t
verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij
vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is
een buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar
inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en
breed grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee
je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met
een verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman
van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong
ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling
zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze
terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech
te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie
mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit
onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind
te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar

dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus,
een femme fatale en een private eye die voor niets en niemand
terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer
een tussenstop in Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse
eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres
Liberty Callahan en moet hij zich enkele zwaar bewapende
criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt
niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een
pistool overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun
niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective
Archer in een politiek wespennest belandt waarin een schatrijke
familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de
hoofdrollen spelen.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen
van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het
familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen
logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van
de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om
zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon
Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij
heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek
meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk
boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje
met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor
iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
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