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When people should go to the book stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is essentially
problematic. This is why we present the ebook compilations in this website. It will utterly ease you to
see guide Deutz Engines F3m 2011f Hawkins Equipment Llc as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections.
If you aspiration to download and install the Deutz Engines F3m 2011f Hawkins Equipment Llc, it is
agreed simple then, previously currently we extend the member to purchase and create bargains to
download and install Deutz Engines F3m 2011f Hawkins Equipment Llc appropriately simple!

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en
waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.
Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve
een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,
maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna
maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar
zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de
lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar
ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten
die garant staan voor uren leesplezier.’
Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten
van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa
van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke
College. Als ze van de directeur het verzoek
krijgt om een aantal maanden een stagiair te

begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze
houdt nu eenmaal van een strakke planning en
van haar eigen schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de
school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog
meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en
bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan
Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor
haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker
nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet
zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter
haar baan en reputatie op het spel zetten...
Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks
het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw
verhaal in de serie rondom het Thorbecke
College van de hand van Lizzie van den Ham.
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot
de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves
krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In
een land dat geregeerd wordt door criminelen,
moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van
de Russische miljardair en politicus Viktor
Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn
van alle inwoners van Rusland, maar de maffia
heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders
enige zwakke plek, en Connor moet samen met
zijn rivaal Jason een schild vormen tegen
chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste
missie waarbij Connor en Jason samen moeten
werken. En met een sluipmoordenaar op vrije
voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn…
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'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex
Rider weten te combineren in deze action
packed thriller.' Goodreads.com Van Chris
Bradford verscheen: De Bodyguard-serie
Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit
Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van
de krijger De weg van het zwaard De weg van de
draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de
hemel
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn
2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen
als redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra
Books, en mijn cliënt is de beruchte
sciencefiction schrijver Derek Hamilton. Hij is
naar mijn mening de beste schrijver van mijn
generatie. Maar het is niet allemaal zo geweldig
als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet
zo ver dat hij reageert op mijn e-mails, sms'jes of
telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de
telefoon krijg, gedraagt hij zich als een eikel en
hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ...
maar hij maakt mijn leven tot een ware hel. Als
ik hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat
hij zijn manuscript nog niet heeft ingeleverd
omdat hij het te druk heeft met zijn andere baan
... als ruimtevaartingenieur. Deze man heeft een
eigen bedrijf dat raketten en andere innovaties
bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek aan de
NYU. Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn
volgende boek te schrijven ... met zo'n
werkschema. Maar ik moet hem zo ver krijgen
dat hij dit boek schrijft, omdat ik anders mijn
baan zal verliezen. Nu moet ik alleen nog
uitzoeken hoe ik dat het best aanpak ...
Yoga voor Dummies, 2e editie / druk 2 Marlies
ten Bulte 2012 Praktische handleiding voor de
beginnende yoga-beoefenaar.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse
kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks
alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd
boven water kan houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het turbulente pad van de
liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond
Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet

haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je
bent.
Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het
spannende vervolg op de bestseller Tijden van
vuur Augustus 1572. Minou Joubert en haar
familie zijn in Parijs voor een koninklijke
bruiloft. Het huwelijk tussen Margaretha, de
zuster van de katholieke koning Karel IX, en de
protestantse hugenoot Hendrik van Navarra is
bedoeld om vrede te brengen in Frankrijk na een
decennium van religieuze oorlogen. De hele stad
loopt uit, en van heinde en verre zijn mensen
gekomen om het feest mee te vieren. Maar ook
Vidal, een oude vijand van Minou, is naar de
hoofdstad getrokken. En wat een week vol
feestelijkheden had moeten worden mondt
binnen enkele dagen uit tot een grote
moordpartij, waarna de straat bezaaid is met
duizenden doden. Minous familie slaat op de
vlucht, en moet zich noodgedwongen
verspreiden over de vier windstreken. Een
aangrijpende, adembenemende roman over
wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal
neemt ons mee naar Parijs, Chartres en naar de
Stad van tranen zelf: Amsterdam. De pers over
Tijden van vuur ‘Een heerlijke historische
roman, die niet alleen inzicht geeft in de Franse
geschiedenis, maar je ook meesleept in een
spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit
naar de volgende delen.’ Nederlands Dagblad
‘Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen
vertelstijl. Mooi uitgetekende plot, en met de
opbouw van de spanning zit het eveneens goed.
Een solide mix van geschiedenis, fictie en liefde.’
Hebban.nl ‘Een spannend verhaal vol mysteries
en geheimen, liefde en verraad, oorlog en
avontuur, samenzweringen en verbroken
beloftes.’ Algemeen Dagblad
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand
van de arme en emotioneel gebroken Ellen
Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het
misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede
genomen door haar oom en tante. Zij laten haar
keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven
zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is.
Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam
zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat
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heeft haar neef Jago hiermee te maken? En
welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin
van de twintigste eeuw. 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 boeken in verschillende genres
onder diverse 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.
Oorlogsgeheimen Jacques Vriens 2014-05-08
Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur
woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn
buurmeisje Maartje vinden dit eerst wel
spannend. Maar langzaam maar zeker komen de
kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn
tot de ergste dingen. De volwassenen proberen
zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de
Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de
Duitsers helpen en wie er in het verzet zitten.
Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij een
groot geheim heeft. Ineens komt de oorlog heel
dichtbij… Deze speciale filmeditie biedt het
verhaal én exclusief beeldmateriaal uit de film.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar
hectische leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed and
breakfast begonnen in Umbrië. Onder de
Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan
toeristen en van het begin af aan is het een groot
succes. Het leven lacht haar toe, maar wat
vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit
Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de
komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen.
Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen,

maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan.
Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De
nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
groep lezers welke columnist altijd moest
blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En
liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben, graag
zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in
een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen
op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of
dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje.
Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is
dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
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.
De erfenis van het weesmeisje Anne Jacobs
(pseud. van Hilke Sellnick.) 2020 De
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belevenissen van een rijke textielfamilie en hun
personeel in Duitsland in de periode 1923-1925.
Skull King: De heerser Penelope Sky
2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan
Lucian om zo zijn doel te bereiken, besluit Balto
me te houden. Hij belooft voor me te vechten
totdat ik vrij ben. Maar naarmate de weken
verstrijken, is de vrijheid niet meer zo
aantrekkelijk als vroeger. Dit is mijn thuis
geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet
niet zeker of ik ooit nog wil vertrekken ... zelfs
niet als Lucian dood zou zijn.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen
2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van
Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het
met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere
dagboeken Met de eerste twee dagboeken is
Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen
zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36
landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad
'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad
Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in
Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De OudMaar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
toe is er een Omanido-reünie waarbij het
ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig
vloeit, maar verder is er niet veel meer om naar
uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de
tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt
steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij
besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden
in een poging weer wat meer grip op de
werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in
ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal
vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer
op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus
alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert
meer om er foute grappen over te maken, al doet
de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn
vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog
drie trouwe vrienden over om hem op het rechte
pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze

bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar
de eindstreep.
BBQ & Outdoor Peter De Clercq 2021-06-08
BBQ'en is hot. Deze barbecue-bijbel is dan ook
een must-have voor iedereen die houdt van
grillen, roosteren en roken. Haal het beste uit
jouw barbecue met vuurmeester Peter De
Clercq. Laat je inwijden in de kunst van de
barbecue en (her)ontdek in meer dan honderd
fireproof recepten zijn allerbeste klassiekers en
nieuwste smaakcombinaties.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24
Constantine Karantinos, miljardair met het
uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend
dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten
werpen. Het onopvallende serveerstertje dat
hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het
bed heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd
wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een
foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op
zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er
opeens allerlei opwindende herinneringen
bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem
meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan
die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich
elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
De ogen van de vijand Tom Clancy 2011-11-29
Twee van Amerika’s grootste vijanden hebben de
handen ineen geslagen. CIA-agent en ex-Navy
SEAL Maxwell Moore werkt al jarenlang
undercover in Afghanistan en Pakistan, op jacht
naar terroristen van Al Qaida. Onverwachts
wordt hij teruggeroepen naar de Verenigde
Staten. In het diepste geheim is een groep
specialisten van verschillende Amerikaanse
agentschappen geformeerd die een
levensgevaarlijke dreiging onschadelijk moet
zien te maken. Op satellietfoto’s valt namelijk te
zien dat twee van Amerika’s grootste vijanden de
handen ineen hebben geslagen: de taliban en het
Juárez-drugskartel uit Mexico. Voor Moore en
zijn nieuwe collega’s begint een jacht op een
vijand die even machtig als meedogenloos is.
Het Juárez-kartel vecht even ten zuiden van de
Amerikaanse grens een keiharde oorlog uit met
een rivaliserend syndicaat met als inzet de
export van drugs naar de Verenigde Staten. De
ambitieuze en uiterst wrede Dante Corrales gaat
voorop in de strijd tegen de Amerikaanse
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grenspolitie en de DEA aan de ene kant, en de
concurrentie aan de andere kant. Maar Corrales
is slechts een uitvoerder en de grote vraag voor
Moore en de zijnen is: wie is de werkelijke
topman van het drugskartel? En waaruit bestaat
de samenwerking tussen de taliban en de
Mexicanen precies, gaat het alleen om de invoer
van drugs of gaat het mogelijk om een nog
groter gevaar?
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker
2020-07-14 In De rat van Amsterdam vertelt de
42-jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse
gevangeniscel over zijn leven. Met vervalste
Joodse identiteitspapieren wil het gezin Katz in
1990 de hoofdstad van de Sovjetrepubliek
Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft
uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl
moeder het verdriet om hun in Riga begraven
dochter Liza nauwelijks te boven komt en steeds
verder wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz
ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk te
integreren. Vader Katz begint een instituut voor
Duitse taal- en letterkunde, terwijl Ruben Katz
na zijn rechtenstudie voor de Nationale
Armenloterij gaat werken, een filantropisch
rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra, een
borderline-achtig meisje en dochter van de
puissant rijke loterijbaas, voert Ruben Katz
uiteindelijk naar het moderne Rusland, waar hij
lid wordt van het ‘Siberisch Front’, een
schimmige organisatie van Europeanen die
Moskou verkiezen boven Brussel.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan
2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van
USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet
voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij
heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn
broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen.
Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij
hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor
haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt
dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van
haar hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al
jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd
is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen
zal opleveren dat ze een paar weken een huis

zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen
van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en
nu is alles anders...
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik
ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti.
Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie.
Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met
volle teugen te genieten van het leven. Mijn
vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane
en het wijnbedrijf van mijn familie zou
overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen.
Ik weet dat er van me wordt verwacht dat ik uit
de buurt blijf van de Underground. Ik heb het
mijn vader beloofd. Maar dan krijg ik een
aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt
me honderd miljoen dollar om zijn dochter te
kopen van de Underground. Maar nadat ik haar
heb gekocht en haar mee naar huis heb
genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is.
Ze werd expres gevangen genomen om de
wreedste man die ze ooit had gekend te
ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar
terug ga geven.
De Camino Anya Niewierra 2021-05-25 Het
nieuwe boek van Hebban Thrillerprijs-winnaar
Anya Niewierra. Een jaar na de zelfmoord van
haar man besluit Lotte zijn route over de Camino
te herlopen. Maar dan ontrafelt ze een duister
geheim. De 44-jarige chocolatier Lotte Bonnet
woont al jaren gelukkig in Zuid-Limburg met
haar man Emil, een voormalige vluchteling uit
Bosnië. Maar dan pleegt Emil onverwacht
zelfmoord tijdens het lopen van de Camino en
blijft Lotte ontredderd achter. Als ze elf
maanden later naar Bosnië reist om zijn as uit te
strooien, ontdekt Lotte dat Emil heeft gelogen
over zijn identiteit. Ze schakelt een advocaat uit
Sarajevo in om onderzoek te doen naar zijn
verleden, en die komt tot een schokkende
ontdekking. Ondertussen gaat Lotte zelf de
Camino lopen, exact volgens de route en
planning van Emil. Ze wil achterhalen wat hem
tot zijn wanhoopsdaad dreef. Maar iemand volgt
haar, iemand die niet wil dat ze de waarheid
ontdekt.
Kus me Susan Mallery 2016-05-31 Fool's Gold,
de succesvolle feelgoodserie vol liefde en
emotie. Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats,
maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Deel 17 Eigenlijk deed Phoebe Kitzke
niet meer aan gunsten - niet sinds ze dankzij
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haar goede bedoelingen haar baan in LA
kwijtraakte - maar ze kan haar beste vriendin,
Maya, toch moeilijk iets weigeren? En dus reist
ze naar Fool's Gold om te gaan helpen op Maya's
familieranch. Eenmaal daar wordt ze niet
bepaald gastvrij ontvangen door cowboy Zane
Nicholson. Phoebe snapt er niets van; wat is zijn
probleem? Behalve dan dat hij onmogelijk sexy
is... Zane is nog steeds chagrijnig omdat zijn
broertje achter zijn rug om kaartjes heeft
verkocht voor het veedrijven op zijn ranch. Als
hij ergens niet op zit te wachten, is dat zijn
terrein wordt overspoeld door toeristen... En dan
heeft zijn stiefzus, Maya, ook nog een of ander
stadsmeisje geregeld om hem te helpen. Al weet
de lieve en sprankelende Phoebe al snel een
gevoelige snaar bij hem te raken!
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
Rose Cottage Sherryl Woods 2013-09-24 Rose
Cottage Vier zussen, een verwaarloosde cottage
en een vleugje magie... (1) ROZEN IN BLOEI Melanie kan wel door de grond zakken, zo
gênant vindt ze het dat haar vriendje, Jeremy, al
die maanden een vrouw en twee kinderen voor
haar verborgen heeft weten te houden. Voor
haar voorlopig even geen mannen meer! Het

advies opvolgend van haar drie zussen, verlaat
ze Boston om een tijdje bij te komen in de
cottage van haar overleden oma. (2) ONDER DE
APPELBLOESEM - Bijna had Maggie weer de
fout gemaakt hartstocht te verwarren met
duurzame liefde. Oké, het was nóg verstandiger
geweest als ze hoe dan ook niet met fotograaf
Rick het bed in was gedoken, maar ze is al heel
erg trots op zichzelf dat ze nu afstand heeft
genomen, voordat ze weer hopeloos verliefd zou
worden op de zoveelste foute man. (3) BIJ
TOVERSLAG VERLIEFD - Laat Melanie en
Maggie maar kletsen. Het is al heel wat dat zij,
succesvol advocate en workaholic Ashley
DAngelo, erin heeft toegestemd een aantal
weken door te brengen in Rose Cottage; dan
hoeven haar vervelende zussen vervolgens echt
geen flauwe toespelingen te gaan maken over
Josh en haar. (4) DROMEN VAN THUIS - Nee
hoor, geen sprake van. Haar zussen kunnen
hoog of laag springen, maar Jo D'Angelo is met
geen tien paarden naar Rose Cottage te krijgen.
Het mag dan een winters sprookje zijn met een
dikke laag sneeuw, Jo heeft alleen maar nare
herinneringen aan die plek.
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel
één: Kom nooit naar een feestje zonder date.
Regel twee: De jongen die je meeneemt is in
ieder geval een atleet en bij voorkeur een
student van een hogere klas. Katie Vickery dient
zich als aspirant-lid van een studentenvereniging
streng aan een aantal regels te houden. Helaas
heeft Katie het net uitgemaakt met haar
hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog,
de laatste keer dat ze hem tegenkwam,
resulteerde erin dat ze tot op het bot werd
vernederd. Jammer genoeg is het missen van
een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor
altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen.
Er zit dus niets anders op dan een blind date
regelen voor het volgende feest. Als Andrew
Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan
met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij
is al gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze
hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis
binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie
toen voor een atletische bad boy en niet voor
een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew
niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van
feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de
bekroonde auteur van meer dan dertig
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hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien
keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont
in New Hampshire met haar familie, negen
kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s
boeken worden in twaalf talen op vier
continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is
een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over
‘Gevallen Dromen’
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde
2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus
genomen door haar intellectuele familie.
Wanneer haar beste vriendin Milly haar
uitnodigt om naar New York te komen, besluit ze
dat het haar ondankbare familie goed zal doen
het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat
is niet de enige reden...In New York kruist haar
pad dat van Matilda en Luke, haar knappe maar
arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt Sophies
vriendschap met zijn grootmoeder. Hij doet
Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar
geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar
is Sophie bereid de prijs te betalen?
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.
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens
2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe
baan: privésecretaresse van de adembenemend
knappe Rigo Ruggiero. En dan mag ze hem ook
nog helpen bij de renovatie van zijn palazzo! In
Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft
voor haar dan voor de opknapbeurt van zijn
landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar
baas zeer opwindend, maar als het intiemer
dreigt te worden houdt ze hem toch liever op
een afstand. Ze vreest namelijk dat hij haar zal

afwijzen als hij ontdekt wat ze zo angstvallig
voor hem verborgen probeert te houden..
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer
2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst
van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort
in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier.
Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering
wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk
geval niet door haar... toch?
Onder de hemel van Cornwall Liz Fenwick
2016-03-07 Demi ziet het even niet meer zitten:
ze is niet aangenomen voor haar droombaan, en
na het bedrog van haar vriend is ze dakloos, met
geen andere plek om naartoe te gaan dan het
boerderijtje van haar opa in Cornwall. In de
slaaptrein daarnaartoe vraagt ze zich vertwijfeld
af waarom alles haar tegen lijkt te zitten.
Victoria denkt dat ze eindelijk heeft wat ze altijd
al wilde: Boscawen, het prachtige landgoed in
Cornwall dat al generaties lang van haar familie
is, zou nu, na de plotselinge dood van haar
echtgenoot, aan haar moeten toevallen. Na een
liefdeloos huwelijk van vele jaren kijkt Victoria
uit naar de vrijheid die voor haar ligt. Maar er
wacht beide vrouwen een verrassing. Het door
boomgaarden, tuinen en de zee omringde
landgoed Boscawen zal een onverwachte rol in
hun levens gaan spelen. Kunnen twee totaal
verschillende vrouwen een nieuwe weg inslaan
als een meevaller hun leven zo drastisch
verandert?
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04
Veel mensen hebben de wens om een boek te
schrijven, maar worden geconfronteerd met
kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een
plot, hoe schep je sfeer, hoe bouw je spanning
op, wat kun je over stijl zeggen, wat is
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perspectief en hoe creëer je geloofwaardige
personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever
en hoe onderhandel je over een contract?
Literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling,
bekend van tv, geven in Alweer een bestseller
het antwoord op al deze (en nog veel meer)
vragen, en larderen hun tips met spannende
belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit
het boekenvak. Alweer een bestseller is een
must read voor elke (beginnende) schrijver (en
lezer).
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd
2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke
nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk
moment van de dag met elkaar door. Maar hun
fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.
Skye realiseert zich dat ze bang is om echt
intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit
weer gewoon vrienden kunnen worden als hun
relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan
Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor
hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als
Trinity een stomme beslissing neemt en
daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie
brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te
helpen. Zijn hulp wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze
gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op
een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht
van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek)
Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens
uitdagend boek over de toekomst van onze
digitale wereldPeter Hinssen is een van de
internetpioniers in België en Europa. Hij is een
veelgevraagde keynotespreker over de hele
wereld en zal in de tweede helft van 2010
speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische
voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek
vertrekt van de stelling dat wij slechts
halverwege de digitale revolutie staan. We gaan
nu over naar het diepe deel van het zwembad.

Het volgende stuk zullen we echt moeten
zwemmen. Het gebruik van technologie is
immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het
nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen
onderscheiden door de intelligente manier
waarop we met technologie omgaan. Over die
attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus
jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om zijn game-imperium op
te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de
liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van
hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen.
En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit
probleem kan hij niet oplossen door een paar
regels programmeringscode te schrijven. Hij zal
diep moeten graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Terroristenjager Lionel D. 2021-03-09 België 15
januari 2015. In Verviers vallen leden van de
Speciale Eenheden binnen in een rijtjeshuis
waar drie IS-terroristen broeden op een aanslag.
Het vuurgevecht komt een week na de dodelijke
aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en is
het begin van een terreurgolf in België en
Frankrijk. In de frontlinie staat hoofdinspecteur
Lionel D. van het Speciaal Interventie Eskadron
(SIE). Voor het eerst getuigt een lid van het
eliteteam van de federale politie over zijn leven
en werk. De loodzware opleiding, de inzet op
leven en dood, de dagelijkse strijd tegen
gangsters en geweldenaars. Hoe zijn gezin hem
overeind houdt en hij tijdens de slopende oorlog
tegen de terreur opnieuw vader wordt. En hoe
de jacht op Abdeslam hem en zijn collega's
voorgoed verandert. 'In Verviers begon een
oorlog tegen een nieuwe vijand. Die was niet
onder de indruk van onze flitsgranaten en
machinegeweren.'
Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15
Lees en luister naar de verhalen van Dikkie Dik
op je iPhone of iPad. De leukste avonturen van
de ondeugende rode kater, bekend uit
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Sesamstraat, worden gepresenteerd in bundels
van vier verhalen. Alle avonturen worden
voorgelezen door de auteur Jet Boeke. In deze
bundel lees je de volgende verhalen: 1. De
speelgoedbeer 2. Drie vrienden 3. Eendjes 4.
Goudvissen In de iBookstore zijn in totaal 6
Dikkie Dik verschillende bundels verkrijgbaar:
Oranje, Rood, Blauw, Grijs, Geel en Groen. Zo
hoef je je nooit te vervelen met Dikkie Dik!
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25
Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een
paar, en samen kiezen ze voor euthanasie. Een
beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en
Kurt elk op een andere manier onthalen. Er
wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan
de oppervlakte, andere gaan mee in het graf.
Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit
twee zeer persoonlijke perspectieven. Bij dit
omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men
eerst leest, dat van Rita of dat van Georges.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en
Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar
lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te
maken? “Dit is je kans om je eigen huis in ZuidItalië te kopen voor minder geld dan je voor een
kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje
Montenello verkoopt enkele historische huizen
voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis
binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een
belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini,
de burgemeester van het Italiaanse dorpje
Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde
dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn
bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de
pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om

na haar scheiding een eigen leven op te bouwen.
Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise,
die al jaren probeert samen met haar vriend een
huis te kopen maar die in Londen geen schijn
van kans maakt op een betaalbare woning. Van
anderen die een afgelegen paradijsje zoeken,
een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven
of een ongelukkige relatie willen ontsnappen.
Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om
uit deze reacties die mensen te vinden die
passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer
tot leven gebracht kan worden, en om deze
droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al
vele heerlijke romans op haar naam staan die
zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren
naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Wie gelooft die renners nog? Hans Vandeweghe
2013-04-24 Michael Boogerd, Lance Armstrong,
Stefan Matschiner, Thomas Dekker, Eufemiano
Fuentes, Michael Rasmussen. Dit zijn slechts
een paar van de namen die de afgelopen periode
veelvuldig in het nieuws zijn gekomen in
verband met doping binnen het wielrennen. Is
het topwielrennen meer dan ooit aan bezinning
toe. Slikt het publiek dit nog en hoe moeten we
alles duiden? Hoeveel vertrouwen moeten we
nog hebben in de zuiverheid van de wielersport?
Gebruiken ze allemaal? Moeten we voortaan
vraagtekens zetten bij elke uitzonderlijke
prestatie uit heden én verleden? Kàn dat,
topwielrennen zonder doping? Krijgen we
doping sowieso ooit uitgeroeid? Ex-topjournalist
Hans Vandeweghe schetst de
dopingproblematiek scherp, kritisch en
verhelderend. Niemand kan dat beter. Een boek
dat pijn doet. 'Ik ga in dit boek het
onverdedigbare niet proberen te verdedigen.
Evenmin ga ik het wielrennen sparen, want het
wielrennen heeft zichzelf ook niet gespaard.'
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