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meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe

gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich dat

werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe man doet open. Tot haar

de leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter

verbijstering gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna

helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken

blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou

hart mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises

zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

en hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De boomgaard, Bevrijdend

Boating 1998-01

licht, Eigen wegen en Het huis van mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten

met haar gezin in Illinois.

'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

Moody's International Manual 1998

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven

Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een

aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy

terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen

seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie

zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die

hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj

training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de

beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie

vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,

ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen.

geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij

Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?

Nederland

Who's who in the West 1992

Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen

Lakeland Boating 1994

stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op

Popular Science 1980-06 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their

een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar

technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to

later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken

be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.

de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een

belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te

Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021

houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De

Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft ze

marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist

een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed nest en met een carrièreplan. Wat hem

dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde

er helaas niet van weerhoudt om na vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de

ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

wereld rond te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis moet

Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is

verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe

erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een

buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het

lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk

plaatselijke eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven vraagt om keuzes, en

steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.

niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er meer en meer mee te verzoenen - net als met de

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord

smaak van Murphy's koffie!

op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust

The Cumulative Book Index 1985 A world list of books in the English language.

en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd

Whitaker's Book List 1991

vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner.

American Book Publishing Record 1984-04

In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor

Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke

Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een

moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke

wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

femme fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat

Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer

was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets

veel mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte Beautykiller herkent.

meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar

Archie weet dat hij zich maar beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en

zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

onvoorspelbaarder dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft een gruwelijk

materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk een macabere

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn

schoonheid heeft.' **** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)

is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman

Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door haar

Fundamental Accounting Principles Kermit D. Larson 1996

intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New York te komen, besluit ze

Abridged Index Medicus 1987

dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is niet de

Forthcoming Books Rose Arny 1989

enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon.

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke

Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen

opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

met haar geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen van een

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen

hun overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit

door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.

ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen

Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist

maakten. Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al

Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische
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relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te

Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende

versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in

vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk

onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien

Boating 1993-01

geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt

The Voice of California Justice 1985

ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...

Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie

Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale

Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het

woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede

leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op

kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar

mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha

favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas

blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het

Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar

zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,

Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als

complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,

legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic

indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen

een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer

houden tot de laatste pagina.

bij kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor

Paperbound Books in Print 1991

altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.

Books in Print Supplement 2002

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP

American Law Reports 1971

Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie

doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een

Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en

JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er

ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met

zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.

de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl

Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige

verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’

maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar

American Motorcyclist 2002-07 American Motorcyclist magazine, the official journal of the American

eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens

Motorcyclist Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's available

een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden!

monthly to AMA members. Become a part of the largest, most diverse and most enthusiastic group of riders

'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

in the country by visiting our website or calling 800-AMA-JOIN.

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee

Mijn step Rivet 2020-07-07

mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft

Zeil- en tuigtrim Ivar Dedekam 2006 Tips en trucs om de boot sneller te laten zeilen.

alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje,

Bibliography of Nautical Books Alan Obin 2000-02 This is the 15th annual edition of the Bibliography of

verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere

Nautical Books, a reference guide to over 14,000 nautical publications. It deals specifically with the year 2000.

gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme

American Motorcyclist 1992-04 American Motorcyclist magazine, the official journal of the American

van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een

Motorcyclist Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's available

gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan

monthly to AMA members. Become a part of the largest, most diverse and most enthusiastic group of riders

het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van

in the country by visiting our website or calling 800-AMA-JOIN.

moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische
roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.
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