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die zo vaak op zowel hilarische als ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor
Missoula Jon Krakauer 2016-01-22 Een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie uit 2014 toont

David is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is

aan dat in Amerika elk jaar zeker 110.000 vrouwen tussen de 18 en 24 jaar te maken krijgen met seksueel

dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een

misbruik. Deze vrouwen zijn echter meestal terughoudend met aangifte doen omdat de dader in meer dan 80

protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is

procent van de gevallen een bekende is. Terwijl diefstal en witwassen als misdrijf worden beschouwd, geldt

een van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos

dat niet voor verkrachting door een bekende, en bovendien wordt een verkrachtingsslachtoffer vaak met

neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn

wantrouwen bekeken. Met name wanneer het slachtoffer gedronken heeft of wanneer een vrijwillige vrijpartij

boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest

in verkrachting is ontaard. Missoula, een plaats in het Amerikaanse Montana, is een typische studentenstad

voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David Letterman. Ook in België is zijn faam groot:

met een levendige sociale scene. Het ministerie van Justitie onderzocht er 350 aanrandingen waarvan tussen

¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd,¿ schreef Het

2008 en 2012 aangifte was gedaan. In slechts enkele gevallen werd door de autoriteiten vervolging ingesteld.

Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over zijn oma, de buurvrouw, nudisten,

Jon Krakauer beschrijft de verschillende ervaringen van deze vrouwen in Missoula: over de verkrachting zelf,

mimespelers en over zichzelf vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿

hun fysieke trauma, de psychologische schade en de argwaan waarmee ze door de politie en hun omgeving

Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden en

bejegend werden. Het is een verbijsterend en somber stemmend relaas, geschreven als een

verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer

angstaanjagende thriller. Jon Krakauer (1954) was oorspronkelijk timmerman en visser in Alaska tot hij over

¿Ik had een boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David

zijn grootste hobby begon te schrijven: bergbeklimmen. De ijle lucht in betekende zijn doorbraak als schrijver,

Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt

maar zijn boek De wildernis in zorgde voor wereldwijde roem. Het boek stond twee jaar lang op de

waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe

bestsellerlijst van The New York Times, waarna het verfilmd werd door topregisseur Sean Penn. De

roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die er bestaat, doch

filmpremière van Krakauers boek In de ban van de hemel vindt plaats in oktober 2016. ‘Missoula zal degenen

eveneens de grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans

die de stilte al verbroken hebben ongetwijfeld een hart onder de riem steken en degenen die dat nog niet

De goden van Gotham Lyndsay Faye 2015-04-15 New York, 1845. Een uitslaande brand verwoest een groot

gedurfd hebben bij elkaar brengen. Een actueel en belangrijk boek.’ the la times ‘Krakauer vertelt niet alleen

deel van de stad en laat velen dakloos achter. Tegelijkertijd gaat de aardappeloogst in Ierland verloren. Twee

de verhalen achter deze misdaden. Missoula is net zo briljant geschreven als zijn andere boeken en hij

schijnbaar ongerelateerde historische feiten tot de Ierse migranten de schuld krijgen van de honger in

situeert het verhaal stevig in de context van de sociale geschiedenis.’ the boston globe

Manhattan. Timothy Wilde is door zijn invloedrijke broer Valentine geronseld voor de kersverse politiemacht in

Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris,

New York. Hij krijgt de slechtste wijk van New York toegewezen en door de dagelijkse confrontatie met de
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misère daar overweegt hij zijn baan op te geven. Maar dan botst hij op een nacht tegen een jong meisje op.

kennismaken met een zo vurige passie en een zo allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen

Bird is blootsvoets en gekleed in een met bloed doordrenkt nachthemd, maar weigert te vertellen wat haar is

trouw en verlangen en tussen twee onverenigbare levens. Deel 2: Terugkeer naar Inverness Twintig jaar lang

overkomen. In een opwelling besluit Timothy haar onder zijn hoede te nemen. Wanneer hij Bird eindelijk aan

heeft Claire haar eigen behoeften en verlangens opzijgezet om haar dochter te beschermen. Nu Brianna

het praten krijgt, vertelt ze hem over een plek waar tientallen lichamen van Ierse kinderen zijn begraven.

volwassen is, is de tijd gekomen om de waarheid te vertellen... en terug te keren naar de man die ze boven

Timothy moet op zoek naar een brute seriemoordenaar die erop uit lijkt de anti-Ierse sentimenten nog eens

alles liefheeft: Jamie Fraser. Maar als Claire weer in het verleden terechtkomt, moet ze alles op alles zetten

aan te wakkeren. De strijd die losbarst zou hem wel eens zijn broer, zijn grote liefde en zijn leven kunnen

om haar geliefde Jamie niet te verliezen. Deel 3: De verre kust Als haar dochter Brianna volwassen is, besluit

kosten.

Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland van de achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar kort

De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean Aitchison 1997 Overzicht van

na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James gedwongen tot een lange zeereis die een

de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.

onverwachte wending neemt... Deel 4: Het vuur van de herfst Het is 1767. Jamie en Clarie zijn

Miracle Morning Hal Elrod 2019-02-14 De internationale bestseller Miracle Morning van Hal Elrod heeft al

terechtgekomen in South Carolina aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog. Maar Claire heeft

tienduizenden mensen geholpen grote veranderingen in hun leven door te voeren. Zijn Miracle Morning

iemand achtergelaten in het heden: haar dochter Brianna. Nadat Brianna een ontdekking heeft gedaan die

Methode leerde hen een succesvoller maar vooral een rijker en bevredigender leven te leiden. In deze

haar tot in haar diepste wezen raakt, besluit ze naar het verleden te reizen, op zoek naar Jamie, de vader die

praktische gids beschrijft Elrod hoe iedereen in 30 dagen aan de hand van zes nieuwe gewoontes kan

ze nooit heeft gekend... Deel 5: Het vlammende kruis Claire en Jamie hebben oceanen en eeuwen

werken aan meer focus en zelfbewustzijn. En dat allemaal voor acht uur ’s ochtends!

getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd te settelen te midden van de ongerepte natuur van North

De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums

Carolina. Daar wacht hun een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt het. Maar wat Jamie niet weet en de twintigste-

superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd

eeuwse Claire wel, is dat de Amerikaanse Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat... Deel 6: Sneeuw en

om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1

as Jamie wordt gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden, maar hij weet dat over drie jaar de

missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de

onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de kroon gedood of verbannen zal

Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als

worden. Jamies problemen worden alleen nog maar groter als de kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd

het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan

raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... Deel 7: Een echo in de tijd Jamie Fraser weet drie

waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson

dingen over de Amerikaanse opstand: de Amerikanen zullen winnen; winnen hoeft nog niet te betekenen dat

vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet

hij het overleeft; en hij sterft liever dan tegen zijn familie te vechten. Claire weet dat de prijs die de

weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-

Amerikanen voor de overwinning zullen betalen hoog zal zijn en ze is vastbesloten ervoor te zorgen dat

Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van

Jamies leven daar niet bij hoort... Deel 8: Met het bloed van mijn hart Als Jamie omkomt op zee, moet Claire

Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.'

alles op alles zetten om te overleven. Maar ondanks haar verdriet weet Claire dat ze niet anders kan doen

Publishers Weekly

dan hertrouwen, en ze accepteert het aanzoek van Jamies beste vriend. Ze leert leven met het gemis, tot op

De reiziger-serie deel 1 t/m 8 Diana Gabaldon 2016-03-02 De Reiziger-serie is een klassieker: prachtige

een dag Jamie opeens weer voor haar staat...

historische romans over een liefde die plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de

De wraak van de geografie Robert S. Kaplan 2012-10-17 Na het grote succes van Moesson, komt Robert

boeken van Diana Gabaldon. Deel 1: De reiziger Claire Randall stuit tijdens een wandeling in de Schotse

Kaplan nu met een nieuw visionair werk: De wraak van de geografie. Robert D. Kaplan bespreekt hoe

Hooglanden op een stenencirkel... en wordt wakker in het Schotland van 1743. Al snel komt Claire erachter

mensen en ideeën weliswaar invloed hebben op de loop van gebeurtenissen, maar dat de geografie

dat niet alleen haar leven op het spel staat, maar ook haar hart. De jonge Schot James Fraser laat haar

uiteindelijk bepalend is voor de loop van de geschiedenis. Hij biedt ons een geheel nieuwe blik op de
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Europese schuldencrisis, legt uit waarom Rusland zo paranoïde is, geeft een verklaring voor de

Roberts zullen smullen van De redding. Alle ingrediënten voor een romantische thriller zijn aanwezig.'

onverbiddelijkheid van de Chinese macht, laat zien hoe India in de knel zit tussen haar directe buren, bepleit

Hebban.nl

waarom Iran de ware spil van EurAzië is en toont ten slotte aan waarom de grenzen van Arabische landen

Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith

als Syrië en Irak minder kunstmatig zijn dan ze lijken.

Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team

Dragers van de zwarte staf Terry Brooks 2011-06-30 In dit indringende vervolg op Vluchtelingen van

kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn,

Shannara wordt opnieuw een zwaarbevochten vrede door de verschrikkingen van een door oorlog verwoeste

ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident

wereld bedreigd. Vijfhonderd jaar zijn verstreken sinds Havik een groep haveloze overlevenden naar een dal

te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet,

bracht dat door een magische barrière werd beschermd. Nu is er door demonen een bres in de

een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel

beschermende muur geslagen. De laatst bekende Ridder van het Woord, Sider Ament, heeft een machtige

veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om

zwarte staf die hij aan een nieuwe leider hoopt door te geven. Nadat hij de tieners Panterra Qu en Prue Liss,

de wereld van de ondergang te redden...

beiden begaafde Spoorzoekers, heeft gered, vraagt Sider aan hen om de Kinderen van de Havik te

Inzichten in de palliatieve zorg A.J. Berendsen 2014-11-20 Nascholingstijdschrift voor huisartsen en

waarschuwen voor het dreigende gevaar. Helaas delen de leiders van hun raad niet Siders overtuiging dat er

huisartsen-in-opleiding

een invasie ophanden is. Terwijl Sider de andere kant van de barrière verkent, krijgen de jonge Spoorzoekers

Success with Foreign Languages Earl W. Stevick 1989

hulp van Elfen uit Arborlon, in deze ongeëvenaarde, Tolkienachtige fantasyroman met hedendaagse

Tribe of mentors Timothy Ferriss 2019-07-09 Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek

accenten.

van 4 uur Voor de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy

Misschien nu Colleen Hoover 2020-09-15 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het indrukwekkende verhaal

Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling succesvolle mensen, zijn tribe.

van fanfavoriet Maggie uit de Misschien-serie. 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het langverwachte

Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende levensvragen te

tweede deel van de Misschien-serie. Ridge en Sydney zijn eindelijk samen, maar Maggie – Ridge’ ex – staat

beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen,

er nu alleen voor. Ze geniet van haar vrijheid, maar moet ook dealen met haar taaislijmziekte. Maggie besluit

tactieken en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van

een bucketlist te maken om alles uit het leven te halen. Punt 1 op de lijst: skydiven. Daar ontmoet ze Jake,

bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals

een adrenalinejunkie, precies wat Maggie wil én nodig heeft. Colleen Hoover schreef 'Misschien nu' in

die oplossingen hebben gevonden voor verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt

samenwerking met muzikant Griffin Peterson, die ook voor dit deel in de serie een exclusieve soundtrack

verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk

maakte.

een vergelijkbaar pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers

De redding Jayne Ann Krentz 2016-02-04 Dertien jaar geleden verliet Lucy Sheridan Summer River, nadat

over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe u

Mason Fletcher haar redde uit de handen van Tristan. Het is voor haar nog steeds moeilijk deze

ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven

herinneringen een plek te geven. Maar wat is er met Tristan gebeurd, toen hij direct daarna van de

veranderen.’ The New York Times

aardbodem verdween? Sindsdien is er veel veranderd: Lucy is opgegroeid tot een aantrekkelijke, succesvolle

Speak Dutch Walter Lagerwey 1970

jonge vrouw en heeft een mooi leven opgebouwd, ver van Summer River. Maar als haar tante Sara omkomt

Razende storm Markus Heitz 2014-09-17 De Razende Storm is het vierde deel van Markus Heitz Dwergen-

bij een mysterieus auto-ongeluk, ziet Lucy zich gedwongen terug te keren. Als zij en Mason, die nog net zo

boeken dat is geschreven vanuit het perspectief van hun ergste vijand. De duistere, genadeloze alfen

beschermend is als vroeger, een schokkende ontdekking doen in Sara’s huis, heeft Lucy alle hulp nodig om

vertellen voor het eerst hun kant van het verhaal. Van de vijf boeken van Legenden van de Alfen werden in

de duistere geheimen uit haar verleden het hoofd te bieden. De pers over De redding 'Liefhebbers van Nora

Europa bijna een miljoen exemplaren verkocht. Aiphatòn, de zoon van de alfenkeizer, heeft het op zich
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genomen om de laatste overlevenden van zijn volk op te zoeken. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat de

ogen?

alfen de vrede in het Veilige Land niet meer zullen verstoren. Maar dan kruist hij het pad van een

Het Lievemeisjeshuis Sara X 2021-09-15 Heerlijk, creatief, liefdevol, teder, vurig, overweldigend en

geheimzinnige tovenares wier clan beschikt over een unieke vorm van magie waar niets tegen bestand is. Als

bevredigend... of rauw, afstompend, pijnlijk, vernederend, bedreigend, goor en traumatiserend... Seks kan

Aiphatòn er niet in slaagt de plannen van deze clan te dwarsbomen, betekent dat vrijwel zeker de ondergang

vele vormen aannemen. De meesten van ons kennen er enkele van. Een lievemeisje kent ze allemaal. In dit

van het verzwakte Veilige Land. En zo wordt een alf, de aartsvijand van het Veilige Land, de enige hoop van

autobiografisch boek vertelt Sara X openhartig over wat het betekent om een lievemeisje te zijn. Haar verhaal

elf, mens en dwerg...

is dat van een ongewone jeugd, waarin ze voorbereid werd op een ongewone lotsbestemming, in dienst van

Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar laatste

een geheimzinnig en ideaal wezen, de Man. Soms romantisch, soms heftig - en altijd expliciet - beschrijft ze

woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme

hoe ze met verlangen en opwinding uitkeek naar een sprookjestoekomst vol extase en erotisch genoegen.

Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze

Hoe ze de volwassenheid bereikte. En hoe haar rose lievemeisjeswereld in duizend scherpe stukjes uit elkaar

hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele

viel...

leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en

De kantlezer Brunonia Barry 2009-10-31 Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad

maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit

Salem. Haar geliefde oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden te zijn

meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds

verdronken. Als Towner op onderzoek uit gaat wordt ze geconfronteerd met vergeten herinneringen uit haar

iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan

jeugd en met een mystieke gave die ze van haar moeder gekregen heeft. Wanneer er nog een vrouw

het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er

verdwijnt, laait een oude vete op tussen de besloten vrouwengemeenschap op het eiland voor de kust en de

een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan.

conservatieven in Salem. Towner moet haar gave aanwenden om levens te redden, maar zal daarvoor eerst

De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van

de waarheid over haar eigen jeugd onder ogen moeten zien.

de Franse kust. Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze psychologische

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

thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat

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

het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische thriller

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

die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller

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

gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com

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

Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 - Schitterende ijsster Maureen Davenport

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

organiseert voor het eerst de jaarlijkse kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een spectaculair

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

succes van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de ruig aantrekkelijke beroemdheid die haar

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

als onderdeel van een taakstraf moet helpen bij de voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een

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

grotere hekel aan de feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste vermoedens uit. Zijn

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

opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten, de meningsverschillen tussen Eddie en haar over

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

de muziek en - tot haar grote ergernis - de vlinders in haar buik zorgen niet bepaald voor een soepel

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

repetitieproces. En dan dreigt haar geliefde bibliotheek ook nog de deuren te moeten sluiten. Als dat geen

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

rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu goed... en bekijkt Eddie haar ineens met een begerige blik in zijn

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
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Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten en

inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne

`zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici en wetenschappers of erfelijkheid je

is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.

inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en

Geworteld in het kwaad Karen Dionne 2020-09-29 Rachel herinnert zich steeds meer details over de dag dat

trainingsprogramma is het verrassende antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je

haar ouders werden vermoord. Moord waarvoor zij al jarenlang opgesloten zit. Ze beseft dat de waarheid

genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de beste seks? En hoe krijg je met de kleinste

anders is dan haar voorgespiegeld werd. Geworteld in het kwaad (The Wicked Sister) is de tweede thriller

aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste energie en de beste resultaten?Body, een lijfboek geeft

van Karen Dionne na Dochter van het moeras. Al jarenlang leeft Rachel in een psychiatrische inrichting, als

alle antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en

straf voor de moord op haar ouders, die ze als kind pleegde. Maar wanneer ze door een journalistiek

`happening is en doe wat echt werkt!

onderzoek nieuwe details over de moorden ontdekt, keert ze terug naar de blokhut in het afgelegen

Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je

moerasgebied waar ze met haar ouders en zus woonde. Terwijl Rachel zich steeds meer herinnert over wat

pensioen en stel je spannende levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de

er echt gebeurde op de dag dat haar ouders werden vermoord, beseft ze dat de geschiedenis en de

kans is groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos

geheimen die ze met haar zus deelt, misschien wel het allergrootste gevaar vormen... 'Karen Dionne is een

Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven

van de beste thrillerauteurs van dit moment.' – Karin Slaughter

in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit.

De spion Paulo Coelho 2016-09-27 De van oorsprong Friese Mata Hari (1876-1917) was de meest begeerde

Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van

vrouw van haar tijd: een beroemde exotische danseres die omging met grootheden, in de grote Europese en

werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt

Amerikaanse steden in de theaters stond en het publiek schokte en vervoerde met haar erotisch geladen

met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van

optredens. In De spion gebruikt Paulo Coelho zijn verbeeldingskracht om het even glamoureuze als tragische

vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig

leven van Mata Hari te herscheppen. Haar moeilijke jeugd, haar ongelukkige huwelijk dat haar naar

werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die

Nederlands-Indië voerde, de trieste lotgevallen van haar kinderen, haar komeetachtige opkomst als danseres,

klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit boek zal je leven

haar intieme omgang met hooggeplaatste militairen en politici die haar uiteindelijk op een beschuldiging van

veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en

spionage en hoogverraad kwam te staan. Dit is het verhaal van een vrouw die de moed had zichzelf te

eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair

bevrijden van het moralisme en het bekrompen burgerfatsoen van de vroege twintigste eeuw.

Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een

Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt

revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een

verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is

revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die

dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de

direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen

misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van

van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog

de duivel.

voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de

Pimsleur Japanese Levels 1-4 Unlimited Software Pimsleur 2016-11-15 Experience The Method That

Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre

Changed Language Learning Forever. "Pimsleur Unlimited "combines the interactivity of software-based

slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell

learning tools with the convenience and power of the portable Pimsleur Method . Each level of Pimsleur

zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke

Unlimited contains approximately 15 hours of audio language instruction in 30 daily lessons featuring the

prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft

proven Pimsleur Method. With Pimsleur Unlimited Japanese Levels 1-4, users get 120 daily lessons. That's
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60 hours of very effective audio lessons, plus ... Four levels gives you 80 Reading Lessons to introduce you

Stemmen in de oceaan Susan Casey 2016-07-15 New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je

to reading in Level 1, then in the following Levels gives you practice in reading, and provides additional

mee in de wijde wereld van dolfijnen. Samen met haar reis je door vele wateren, op zoek naar hun

vocabulary and cultural information, Japanese Levels 1-4 contains 120 Speak Easy Conversations allowing

verbazingwekkende eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren van

you to fine-tune conversational skills, and perfect your accent, There are over 1,200 digital flash cards (300

deze mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde, lichaamsbeheersing, gebruik van intuïtie en

per Level) allowing you to practice, brush up, or review, And with four Levels of the Quick Match interactive

beïnvloeding van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische bestaan van deze dieren wordt bedreigd.

phrase game, you get 1,200 questions (300 per Level) to challenge you. Online access to live native speakers

Stemmen in de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van dolfijnen en onze rol in hun bestaan.

who will provide cultural context and live learning with Engage Ambassador sessions. 120 spectacular high

Susan Casey (1973) is expert op het gebied van dolfijnen en was hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze

resolution travel photographs to inspire and enhance your cultural education, Unlimited allows for4 users on

publiceerde artikelen in Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside en National Geographic en heeft als

up to 4 devices. Over 50 years ago, Dr. Paul Pimsleur developed a method that transformed language

journalist diverse prijzen gewonnen. Susan Casey schreef onder andere de New York Times-bestseller The

learning. Since then, millions have used this system to begin to speak and understand a new language

Devil's Teeth, een waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven met witte haaien.

effortlessly. You can too. Learn Fast Still only 30 minutes a day, Pimsleur audio lessons are completely

Het waanzinnige boek over de billosaurus en andere prehistorische wezens (E-boek - ePub-formaat) Andy

portable; use them in the car, at the gym, or while out for a walk. In addition, Pimsleur Unlimited harnesses

Griffiths 2015-10-16 Het waaaaaaaaaaaanzinnige succesverhaal gaat verder H A L L O ! Wil je meer weten

the power of your computer, integrating the audio and reading lessons with Speak Easy conversations, which

over de prehistorie? Lees dan nu het meest ONVERANTWOORDE boek OOIT over billosaurussen en andere

pull you into the culture, fixing rhythm and intonation in your mind, and helping you to develop a near-native

prehistorische wezens. Deze geïllustreerde waanzinnige gids leert je alles over - de grootste - de lelijkste - de

accent. Review on Your Terms Reinforce what you ve learned quickly and effectively with flash cards.

stinkendste - de mafste & - de smerigste billosaurussen die ooit leefden.

Created to help you practice the most-essential vocabulary, the cards contain words and short phrases from

Russisch voor Dummies + CD Andrew Kaufman 2009 Praktisch Russisch voor beginners, met volledig

the Audio Lessons. The Quick Match interactive phrase game will help you to challenge yourself with longer

getranslitereerde tekst.

phrases and sentences in a fun and fast-paced new way. Brush up, or dive deep --- it s all up to you. Expand

La pratique du néerlandais. Con 4 CD Audio

Your Horizons. Reconnect with Your Heritage. Travel with Confidence. Experience language learning like

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord.

never before. Pimsleur Unlimited: easy, engaging, and fun. When you register the software, you ll be given

Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808

access to the Pimsleur Course Manager App, which optimizes your mobile learning experience. The

als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar

iOS/Android compatible App allows you to complete the 30-minute daily lessons on the go using your

lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn

smartphone or tablet including iPhone, and iPad. "Pimsleur Unlimited" is designed for use by one registered

vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn

user, plus up to three household members, and may be installed on up to four devices. Product includes a

eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse

DVD data disc with the Pimsleur Unlimited software application. Minimum System Requirements Broadband

geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de

Internet connection required Minimum 1GB RAM Minimum 10GB free disk space 1024 x 768 display

onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve

resolution DVD drive for installation Adobe Flash Player 9 or above Headset, or microphone and speakers for

McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste

Ambassador Sessions Webcam for video access to Ambassador Sessions Windows 2.33GHz or faster x86-

Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het

compatible processor, or Intel Atom 1.6GHz or faster processor for netbooks. Windows Vista, 32 and 64 bit;

eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Windows 7, 32 and 64 bit; Windows 8.1 (Classic) or greater Mac OS Intel Core Duo or faster processor Mac

Franse werkwoorden voor Dummies / druk 1 Zoe Erotpoulos 2012 Praktische taalcursus.

OS X v 10.7 or greater"

De fluisteraar Karin Fossum 2017-04-01 Winnaar van de Riverton Prize voor beste Noorse thriller Ragna
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Riegel werkt bij een goedkoop warenhuis en woont alleen in haar ouderlijk huis. Haar ouders zijn dood en

verging het de Afrikanen zelf? Dick van Galen Last beschrijft hun omgang met blanke officieren, Franse en

haar zoon is verhuisd naar Berlijn. Los van de verplichte kerst- en verjaardagskaart hebben ze geen contact.

Duitse burgers, en met elkaar, in de modder aan de Somme en in de kroegen van het Rijnland.

Ragna leeft een teruggetrokken bestaan, dat gekenmerkt wordt door eentonigheid, eenzaamheid en angst. Ze

Broeders in de strijd Edward Heffron 2011-10-07 William ‘Wild Bill’ Guarnere en Edward ‘Babe’ Heffron waren

houdt van routine en er is orde in haar leven. Totdat Ragna op een dag in haar brievenbus een anonieme

parachutisten in de Easy Company, een eenheid van de 101st Airborne Division die later wereldwijde

dreigbrief aantreft. Ze raakt in de greep van een wurgende angst, die steeds groter wordt en haar nog dieper

vermaardheid zou verwerven onder de naam Band of Brothers. Hun personages hadden een hoofdrol in Band

in een isolement drijft. In de verhoorkamer op het politiebureau ondervraagt inspecteur Konrad Sejer een

of Brothers van Tom Hanks en Steven Spielberg, de best bekeken oorlogsdramaserie aller tijden. Guarnere

verdachte van een gruwelijke misdaad. Die verdachte is Ragna Riegel. Waarom heeft deze vrouw van

en Heffron vertellen in Broeders in de strijd hun eigen verhaal, met een voorwoord van Tom Hanks.

middelbare leeftijd, die overkomt als een grijze muis, gedaan wat ze heeft gedaan? Karin Fossum is een

Een prinses van Landover Terry Brooks 2011-10-09 Naast zijn welbekende Shannara-boeken schreef Terry

gevestigde naam in de Noorse misdaadliteratuur. Wereldwijd is ze bekend geworden door haar romans met

Brooks over het magische koninkrijk Landover, eigentijdse fantasy-avonturen die zich gedeeltelijk afspelen in

inspecteur Konrad Sejer in de hoofdrol. Ze heeft veel literaire prijzen gewonnen, waaronder (twee keer) de

onze huidige realiteit. Deze boeken zijn uitermate geschikt om de lezer mee te voeren over de grens naar zijn

Rivertonprijs voor de beste Noorse misdaadroman en de Glazen Sleutel voor de beste Scandinavische

rijke verbeeldingswereld. Prinses van Landover gaat over het meisje Istaya dat wegloopt van huis en vlucht

misdaadroman. De fluisteraar is het veertiende deel in de reeks over Konrad Sejer.

naar Landover. Haar vader, advocaat Ben Holiday, bevocht eerder draken maar houdt nu zijn hart vast.

De zwarte schande Dick van Galen Last 2012-10-19 Het is een weinig bekend gegeven dat Frankrijk in de

Annie Dunne Sebastian Barry 2010-11-12 Het leven heeft Annie Dunne niet erg vriendelijk behandeld: van de

Eerste Wereldoorlog tienduizenden Afrikaanse mannen naar Europa heeft verscheept die moesten dienen in

dochter van een gerespecteerde politiechef in Dublin is ze geworden tot een op zichzelf aangewezen oudere

de geallieerde legers en later werden ingezet bij de bezetting van het Rijnland. Dit leidde toentertijd tot een fel

vrouw, afhankelijk van de gunsten van verre familieleden. Haar grootste angst is om te worden vergeten en

en racistisch getint debat. Hoe kon Frankrijk ‘zwarte beesten’ loslaten op Duitsland? Door Afrikaanse soldaten

alleen te sterven. Een zomer lang draagt Annie de zorg voor haar jonge achterneef en -nicht. Ze is zich maar

in te zetten werd ‘het blanke ras verraden’ en werden ‘Duitse vrouwen aan brute verkrachters overgeleverd’.

al te goed bewust dat de twee kinderen haar kans op geluk zijn. Maar een wereld die in snel tempo verandert

De zwarte schande laat zien hoe deze hetze werd opgezet en gestuurd door de Duitse autoriteiten. En hoe

brengt onverwachte bedreigingen, en de toekomst laat niet op zich wachten.
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