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Shopaholic zegt ja Sophie Kinsella 2010-09-24 Deel 3 van de fantastisch leuke Shopaholic-reeks. Becky gaat trouwen! Becky Bloomwood gaat trouwen. Maar
dat wordt een hele heisa. Met de jurk! De cadeaus! De gasten! En natuurlijk ook de moeder en de schoonmoeder...
Wat spook jij uit? Sophie Kinsella 2009-10-15 Ben jij bang voor geesten? Van de bestsellerauteur van Shopaholic! Lara Lington heeft altijd al een grote
fantasie gehad. Maar nu gelooft ze dat ze echt gek aan het worden is. Normale jonge vrouwen kunnen toch geen geesten zien? Onlangs is Lara¿s oudtante
Sadie overleden en die heeft het voor elkaar gekregen om met Lara in contact te treden ¿ in de vorm van een brutaal, veeleisend meisje dat van dansen
houdt. Zij kan niet rusten voordat haar laatste verzoek is ingewilligd. Lara moet voor Sadie een zoekgeraakte ketting opsporen. Alsof Lara zelf al niet genoeg
problemen heeft. Haar nieuwe bedrijfje is bijna failliet, haar zakenpartner is er vandoor, en haar ex heeft een ander. Gelukkig wordt het leven met de
sprankelende Sadie een stuk spannender. Hun schattenjacht zorgt voor glamour, intrige en ouderwets warme romantiek.
Sleutel tot het licht Nora Roberts 2018-05-09 Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een stormachtige avond
ontmoeten in Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net buiten Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal veranderen...
Deel 1 Malory Price weet wat ze wil. Sterker nog, ze weet nu al wat ze over tien jaar wil! En dat staat uiteraard in haar Levensplan. Hoe kan het dan dat niets
meer volgens dat plan gaat? Ze is haar baan bij de galerie in Pleasant Valley kwijt - met dank aan de nieuwe vrouw van haar baas - en de toekomst gaapt als
een diep ravijn voor haar. Het lucratieve aanbod van de bewoners van Warrior's Peak komt dan ook als geroepen. Dana, Zoe en zij moeten ieder een gouden
sleutel vinden die past op een glazen kistje waarin de zielen van drie jonge meisjes opgesloten zitten. Als dat lukt, krijgen ze elk een miljoen dollar. Of ze het
verhaal gelooft, weet ze niet. Maar dan gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn...
De slaappop Jeffery Deaver 2012-11-28 Jeffery Deaver is terug met een duistere psychologische thriller over een wrede moordenaar en zijn mysterieuze,
bloederige zoektocht FBI-agent Kathryn Dance, briljant ondervrager en kinetisch expert moet de veroordeelde moordenaar Daniel Pell ondervragen. Pell zit
een levenslange straf uit voor de moorden op de rijke familie Croyton. Maar Pell en zijn handlangers waren onzorgvuldig: niet alleen werden ze gepakt, ze
lieten bovendien een overlevende achter de jongste dochter van de Croytons, die over het hoofd gezien werd omdat ze die nacht in haar bed bleef liggen.
Noch het meisje, noch de kwade genius achter de moord sprak ooit nog over wat er gebeurde die nacht. Maar als Pell uit de zwaarbewaakte inrichting weet te
ontsnappen, kan Kathryn alleen uit het verleden opmaken wat Pell van plan is en gaat ze op zoek naar het nu volwassen meisje. Want het is een kwestie van

tijd voor Pell weer zal toeslaan
De Bourne misleiding Robert Ludlum 2010-02-09 In dit spannende zevende boek van Robert Ludlums Jason Bourne-serie moet Bourne na een aanslag op
zijn leven een nieuwe identiteit aannemen. Jason Bourne in een race tegen de klok Tijdens zijn vakantie op Bali, met zijn geliefde, loopt Bourne in een
hinderlaag. Hij overleeft de aanslag en duikt zwaargewond onder. Met een nieuwe identiteit begint hij aan een missie om uit te vinden wie hem probeerde te
vermoorden. Maar tijdens zijn periode van herstel wordt hij hard met zichzelf geconfronteerd: wie is hij nu eigenlijk, welk deel is van Bourne, welk deel van
hemzelf en wat blijft er van hem over zonder de Bourne-identiteit? Jason Bourne is het populairste personage van Ludlum. Hij speelde de hoofdrol in zes
internationale bestsellers en in de beroemde films met Matt Damon: The Bourne Identity, The Bourne Supremacy en The Bourne Ultimatum. Eric van
Lustbader nam het stokje van Ludlum over en schreef eerder Het Bourne Testament, Het Bourne Verraad en De Bourne Sanctie.
Urban West 1967
Gebroken licht Kim Edwards 2012-08-10 * Een meeslepende roman, prachtig geschreven. Met een geweldig inlevingsvermogen verkent Kim Edwards de
impact van een familiegeheim dat de grenzen van liefde en verzoening tart. - Ursula Hegi, auteur van Stenen van de rivier Op een stormachtige nacht vol
sneeuw aan het begin van de jaren zestig verlost een jonge dokter zelf zijn vrouw. Tot hun verrassing wordt er een tweeling geboren. Helaas blijkt een van de
kinderen het Down-syndroom te hebben. Omdat zijn vrouw door de verdoving te versuft is om te merken wat er aan de hand is, vertelt de dokter haar dat het
meisje gestorven is. Hij geeft de baby mee aan een verpleegster, die haar meeneemt naar huis in plaats van naar een inrichting. De verpleegster voedt het
kind op als was het van haarzelf. Dan ontspint zich een verhaal rond deze personages: de arts en zijn vrouw, de verpleegster die een partner krijgt en de
kinderen die gescheiden opgroeien, maar elkaar door een speling van het lot uiteindelijk toch zullen ontmoeten. Een verhaal vol onverwachte wendingen rond
de last van geheimen, verlies en verlangen. Kim Edwards debuteerde met de publicatie van een alom bejubelde verhalenbundel waarvoor ze zowel de
Whiting Writer’s Award als de Nelson Algren Award ontving. Edwards doceert schrijfvakken aan de universiteit van Kentucky
Wraakengel C.J. Sansom 2014-02-28 Matthew Shardlake werkt aan een interessante zaak: een fanatiek gelovige jongen is opgesloten in een gesticht. Zijn
dilemma is of hij hem uit de inrichting moet krijgen, zoals zijn ouders willen, terwijl de jongen vervolgens op de brandstapel zou kunnen belanden als ketter.
Wanneer Shardlake ook de gruwelijke moord op een oude vriend onderzoekt, leidt zijn spoor niet alleen naar de godsdienstwaanzinnige jongen, maar ook
naar het Boek Openbaringen. Er volgen meer moorden, en terwijl de Kerk ervan overtuigd is dat er sprake is van hekserij en plannen heeft voor
duiveluitdrijving, zet Shardlake alles op alles om de dader van de gruwelijke moorden te vinden. `Dit is de beste Shardlake tot nu toe. - The Times `Dit vierde
boek maakt de verwachtingen waar (...) een kundig plot en een intrigerend verhaal. - The Guardian C.J. Sansom brak wereldwijd door met zijn bestseller
`Winter in Madrid . Ook `Mist over Londen drong door tot de bestsellerlijsten. Zijn `Shardlake-serie bestaat behalve `Wraakengel uit de boeken
`Kloostermoord , `Het zwarte vuur , en `Advocaat van kwade zaken .
Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 Jane leeft een spannend single leven in de grote stad. Overdag is ze journaliste en is haar voornaamste taak het
verslaan van het nieuws rondom het Chinooks ijshockeyteam, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau. 's Nachts schrijft ze
sexy en spannende verhalen voor Honey Pie, de column waar iedere man over praat... Luc heeft een hekel aan alles wat met journalistiek, en journalisten in
het bijzonder, te maken heeft. Hij wil met rust gelaten worden zodat hij het beste uit zijn ijshockeycarrière kan halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met
Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste die in zijn verleden graaft en in de weg loopt, maar toch ook wel behoorlijk wat pluspunten heeft...
About a boy Nick Hornby 2015-09-23 Will Freeman is 36 en heeft niet de geringste behoefte aan kinderen. Hij is volmaakt gelukkig in zijn hippe appartement
in Londen en geniet van zijn vrije tijd. Om met een leuke jonge moeder in contact te komen, verzint hij een tweejarig zoontje. Het wordt pas echt ingewikkeld
als hij zich aansluit bij een praatgroep voor alleenstaande ouders en zo de twaalfjarige Marcus ontmoet. Will glijdt ongemerkt de vaderrol in en dat haalt zijn
ongecompliceerde vrijgezellenleventje behoorlijk overhoop.
het ultimatum CJ Box 2009-10-15 Gezicht van het kwaad Hoe ver zou je gaan om je geliefden te beschermen? Jack en Melissa McGuane hebben jaren
geprobeerd een baby te krijgen. Eindelijk komt hun droom uit met de adoptie van hun dochter Angelina. Maar negen maanden nadat ze haar thuis hebben

gebracht, krijgen ze een telefoontje van het adoptiebureau: Angelinas biologische vader, een tiener, heeft nooit afstand gedaan van zijn ouderlijke rechten en
wil haar terug. Erger nog, zijn vader, een machtige rechter uit Denver, wil dat zijn zoon zijn verantwoordelijkheid neemt. Als Jack en Melissa proberen het
probleem op te lossen door vader en zoon te ontmoeten, blijkt er met beiden iets sinisters aan de hand te zijn. Terwijl Angelinas veiligheid steeds meer gevaar
loopt, gaan Jack en Melissa tot het uiterste om hun kind te beschermen. Er begint een huiveringwekkend spel van intimidatie en bedrog
Exponentiële organisaties Michael S. Malone 2015-03-14 Een must read voor ceo’s, ondernemers en beleidsmakers die niet alleen de noodzaak voor
verandering zien, maar ook aan de slag willen.In een tijd waarin ontelbaar veel nieuwe mogelijkheden en kansen zich voordoen, is een nieuw soort business
opgestaan: de exponentiële organisatie. Deze bedrijven zijn in staat een groeicurve te laten zien die exponentieel is, dankzij de integrale toepassing van
onder andere community’s, big data, slimme algoritmes en nieuwe technologieën. Zij laten de traditionele lineaire bedrijven ver achter zich. Salim Ismail, Yuri
van Geest en Michael S. Malone onderzochten honderden startups en interviewden tientallen ceo’s van de snelst groeiende organisaties (zoals Airbnb,
Netflix, Tesla, Waze, Arianna Huffington en Chris Anderson). In dit boek brengen ze de ontwikkelingen op organisatorisch en technologisch gebied in kaart en
ze presenteren een raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie, of het nu om een start-up of een multinational gaat, een
exponentiële organisatie kan worden.
Wat een vogeltje mij influisterde Biz Stone 2014-08-25 Biz Stone vertelt het opmerkelijke verhaal van zijn leven en carrière. Hoe hij platzak en wel ging
bloggen over zijn (fictieve) ervaringen als ondernemer en hoe dat hem uiteindelijk een baan bij Google opleverde, hoe hij van een oude omslagontwerper
leerde denken in omwegen en hoe hij telkens weer zijn behaalde succes opzijschoof om te kunnen werken met de mensen en de producten waar hij
enthousiast van werd.Een rijk boek vol onverwachte inzichten, kijkjes in de keuken van de begintijd van Google, Silicon Valley en Twitter, en de lessons
learned van een van de meest geslaagde ondernemers van de eenentwintigste eeuw.
Honeymoon James Patterson 2013-10-17 Een pasgetrouwd stel stapt in de sauna van hun luxe bruidssuite en ze komen er nooit meer uit. Als een ander
echtpaar op huwelijksreis naar Rome aan boord van hun vlucht wordt vermoord, is het duidelijk dat een moordenaar het heeft ge munt op net getrouwde
stellen. Het is de angstaanjagende vraag welk gelukkig paar de volgende slachtoffers zullen zijn. FBI-agent John OHara probeert de zaken op te lossen,
terwijl special agent Sarah Brubaker achter een andere vindingrijke seriemoordenaar aan zit, wiens slachtoffers één macaber ding gemeen hebben. Intussen
vreest elk pasgetrouwd echtpaar voor hun leven.
De kleine getuige Jodi Picoult 2012-05-15 Hulpofficier van justitie Nina Frost behandelt het soort misdaden dat families verscheurt. Ze leert dat medeleven
tonen en keihard strijden voor rechtvaardigheid de enige manier is om dit mijnenveld over te steken. Maar als Nina ontdekt dat haar vijfjarige zoontje
Nathaniel seksueel is misbruikt, worden in één klap al haar absolute waarheden weggevaagd. Ze besluit het recht in eigen hand te nemen - ongeacht de
consequenties...
The vampire Diaries - Stefans dagboeken 1 - Oorsprong L.J. Smith 2013-10-10 Deel 1 - Oorsprong:Stefan en Damon Salvatore zijn onafscheidelijk, tot ze
Katherine ontmoeten, een mysterieuze schoonheid die hun wereld op zijn kop zet. Stefan en Damons hechte band verandert in dodelijke rivaliteit als zij naar
Katherines gunsten dingen. Maar Katherine heeft een geheim: ze is een vampier en heeft zich voorgenomen de broers ook in vampiers te veranderen, zodat
ze tot in de eeuwigheid samen kunnen zijn.
Chanel Chic Lauren Weisberger 2011-10-07 Een smeuïge, onthullende en vooral erg grappige roman, boordevol saillante details. Chanel chic brengt je tot in
de kern van een luxewereldje, waar zelfs de beste vriendschappen tot op het uiterste getest worden. Op een avond in Soho House, een van de populairste en
exclusiefste clubs in New York, sluiten drie vriendinnen, Emmy, Leigh en Adriana, een pact: ze zullen elk datgene gaan veranderen in hun leven wat hun het
meest dwarszit. In haar derde roman is Lauren Weisberger beter op dreef dan ooit. Met Chanel chic schreef ze een verhaal met een ziel, dankzij de
onvergetelijke vriendinnen. Drie vrouwen die alles lijken te hebben wat hun hartje begeert... De duivel draagt Prada verkochten we in totaal ruim 175.000, van
Gossip & Gucci 100.000 exemplaren
Open doelwit Vince Flynn 2015-03-20 Internationale bestseller voor de fans van Ludlums Bourne-thrillers! De boeken van Vince Flynn worden verfilmd met

Bruce Willis in een van de hoofdrollen 'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown 'Een razendsnelle actiethriller.' - People CIA-agent
Mitch Rapp was Amerika's eerstelijnsverdediging tegen terrorisme, totdat hij zijn dekmantel verloor. Na jaren undercover gewerkt te hebben, is hij doelwit
geworden van praktisch iedere terrorist op aarde. Maar juist nu heeft wereld hem harder nodig dan ooit... De president van de Verenigde Staten staat onder
druk. Wanneer een team van Navy SEAL's er niet in slaagt een gegijzeld Amerikaans gezin te redden uit handen van een Filipijnse terreurgroep, wijst alles op
een lek binnen het Witte Huis. Daarbij dreigt in het Midden-Oosten een conflict dat grote gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse economie. Dus roept de
president de hulp in van Mitch Rapp, CIA-adviseur op het gebied van antiterrorisme, en van CIA-directeur Irene Kennedy. Samen komen zij op het spoor van
een gevaarlijke internationale samenzwering met een aantal spelers uit onverwachte hoek. Een race tegen de klok begint...
Bridget Jones Helen Fielding 2013-10-12 Na het verschijnen van haar eerste dagboek werd Bridget Jones een voorbeeld voor velen. Met haar hilarische
dagboeknotities veroverde Bridget een internationaal miljoenenpubliek. In Bridget Jones: Het nieuwe dagboek schrijft Fielding op humoristische wijze over het
bewogen leven van Engelands meest geliefde heldin, haar knipperlichtrelatie met Mark Darcy en het eindeloos wachten bij de telefoon, de krankzinnige maar
goedbedoelde adviezen van haar beste vriendinnen, en haar altijd bemoeizuchtige moeder. Helen Fielding woont en werkt in Londen. Haar romans Het
dagboek van Bridget Jones en Bridget Jones: het nieuwe dagboek verschenen in veertig landen en er werden miljoenen exemplaren van verkocht. Ook de
verfilmingen van de boeken, met in de hoofdrollen Renée Zellweger, Hugh Grant en Colin Firth, waren wereldwijd een doorslaand succes. In 2013 verscheen
het nieuwe dagboek, Bridget Jones: Mad About the Boy.
Wat de zomer niet overleeft Tom Wright 2012-06-27 In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit voor vrienden, bij zijn
grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A. toegetakeld aan op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te getraumatiseerd om haar
verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes verdwijnen die vermoord teruggevonden worden. Jim vermoedt dat er een verband is tussen de
verdwijningen en hij denkt dat L.A. er meer van weet. Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim steeds meer verdachten. Geplaagd door
visioenen van de slachtoffers en geholpen door een bevriende politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
Spelen met vuur Nora Roberts 2013-11-21 Mia Devlin stopt al haar liefde in haar kruidentuinen en haar boekwinkel annex café. Ooit had ze een
hartstochtelijke verhouding met Sam Logan, tot hij haar en het eiland verliet. Maar dan duikt Sam ineens weer op. Hij blijkt de nieuwe eigenaar van het enige
hotel op het eiland te zijn. Sam probeert de band te herstellen, maar Mia is nog steeds verdrietig en kwaad. Ze wijst zijn toenaderingspogingen resoluut af,
maar voelt dat ze zijn hulp en die van haar vriendinnen nodig heeft voor de ultieme krachtmeting met de vloek die het eiland dreigt te verwoesten.
Nachtschade Karin Slaughter 2020-01-14 In het slaapstadje Grant County ontstaat onrust als een jonge lerares wordt verkracht en vermoord. De vrouw wordt
gevonden door Sara Linton, de plaatselijke kinderarts en lijkschouwer. Samen met politiecommissaris Jeffrey Tolliver, haar grote liefde van vroeger met wie
ze op gespannen voet staat, probeert ze het mysterie van de moord op te lossen. Intussen verricht ook Lena, de zus van het slachtoffer, op eigen houtje
naspeuringen. Dan dient het volgende slachtoffer zich aan...
Overzee Annemarie van Haeringen 2010 Bundel met drie verhalen waarin de zee een grote rol speelt. Kofi wil de zee schilderen, maar weet niet waar hij
moet beginnen. En waarom wil pelikaan Malmok zijn snavel niet opendoen? Prentenboek met paginagrote aquarelillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Headhunters Jo Nesbø 2010-06-22 Roger Brown is een succesvolle headhunter, zijn vrouw Diana is eigenaar van een kunstgalerij. Ze leiden een luxeleven,
een leven dat ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Als Roger bij een opening kennismaakt met Clas Greve, ziet hij een oplossing voor zijn financiële
problemen. Niet alleen is Greve de perfecte kandidaat voor een bestuursfunctie bij een van Rogers opdrachtgevers, hij bezit ook een van de meest gewilde
werken van Peter Paul Rubens. Roger begint aan de voorbereiding van een kunstroof, maar al snel raakt hij in grote problemen en wordt hij meegezogen in
een wereld van huurmoordenaars en oplichters. Jo Nesbø blinkt in Headhunters opnieuw uit met een ziedend plot vol spectaculaire moorden, achtervolgingen
en ontsnappingen.
Het boek van de kinderen A.S. Byatt 2010-11-30 Het is het jaar 1895. De oudste zoon van de succesvolle kinderboekenschrijfster Olive Wellwood ontdekt de
weesjongen Philip in de kelder van een museum in Londen. Zij besluit hem mee te nemen naar haar uitgestrekte landgoed in Kent. Voor Philip gaat er een

nieuwe, haast magische wereld open wanneer hij de kinderen, familie en vrienden van Olive ontmoet. Maar elke familie heeft zijn geheimen en de vrijzinnige
sfeer en de feesten die de Wellwoods organiseren verbergen meer verraad en duisternis dan Philip zich ooit kan voorstellen. Het boek van de kinderen is een
spannend, levendig en verleidelijk epos, boordevol intriges, verraad, liefdes en tragedies. Een meesterlijke prestatie van een van de beste hedendaagse
auteurs.
De laatste man David Baldacci 2009-10-28 FBI-agent Web London heeft een vlekkeloze reputatie en een uitstekende staat van dienst. Maar tijdens een inval
van zijn eenheid in een drugspand gaat het helemaal mis. Het blijkt een hinderlaag te zijn en het complete team komt om het leven met uitzondering van
London. Londons mysterieuze ontsnapping aan de dood roept nogal wat vraagtekens op binnen de FBI. Is hij een lafaard die zijn collegas in de steek liet, of
nog erger, een verrader die ze in de val heeft gelokt? Vastberaden om zijn onschuld te bewijzen stelt London een eigen onderzoek in en gaat op zoek naar de
enige getuige, de tienjarige Kevin Westbrook, die kort na de schietpartij is verdwenen. Maar de FBI en London zijn niet de enigen die op zoek zijn naar Kevin
Machtsovername Vince Flynn 2016-11-22 'Als Tom Clancy, maar dan spannender en met meer actie!' - Goodreads 'Het tempo is hoog, er is actie en
spanning. Kortom: een aanrader!' - NBD Biblion In Machtsovername wordt de president van Amerika het doelwit van nietsontziende terroristen - een
angstaanjagend realistisch rampscenario, want hoe goed is een vrijstaande villa in het midden van een drukke stad nu echt te beveiligen? Op een ochtend
wordt de rust in Washington wreed verstoord door een groep terroristen die tientallen mensen vermoorden en bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze zich
een bloederige weg banen naar het Witte Huis. De geheime dienst brengt de president nog net op tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de overheid
discussieert over de juiste manier om met de vijand te onderhandelen, sluipt Mitch Rapp, de beste antiterreuragent van de CIA, door geheime gangen en
verborgen tunnels van het enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat de terroristen de president bereiken. Maar een andere vijand - een
hooggeplaatst persoon in Washington - is vastberaden Rapps reddingsmissie te laten falen...
Tranen van de woestijn Halima Bashir 2009-10-31 Het indringende en persoonlijke verhaal van een Afrikaanse vrouw die vastbesloten is te overleven en haar
stam te verdedigen. Halima Bashir wordt geboren in een dorp in westelijk Soedan, als lid van de vrijgevochten Zaghawa-stam. Ze heeft een onbezorgde jeugd
in een liefdevol gezin. Omdat ze goed kan leren, mag ze naar de universiteit. Na haar studie medicijnen keert ze terug naar haar dorp, als eerste arts van
haar stam. Maar de idylle wordt wreed verstoord door de komst van Arabische Janjaweed-krijgers die het dorp aanvallen en vrouwen en kinderen
verkrachten. Na hun vertrek vertelt Halima aan journalisten en VN-waarnemers wat ze heeft gezien. En daarmee begint haar eigen nachtmerrie. Ze wordt
opgepakt, gefolterd en verkracht. Een van haar doodzonden, zo wordt haar verteld, is dat ze als arts niet alleen de krijgers heeft behandeld, maar ook de
mensen van haar eigen stam. Er rest Halima niets anders dan te vluchten. Een moedig boek. Mia Farrow Halima Bashir woont in Engeland met haar man en
zoontje. Ze verschijnt regelmatig in de media om internationaal aandacht te vragen voor Darfur en zich uit te spreken tegen genocide en foltering. Uit
veiligheidsoverwegingen kunnen haar werkelijke naam en haar portret niet worden vrijgegeven.
De thuiskomst Nicholas Sparks 2016-09-30 Nicholas Sparks is de onbetwiste koning van de meeslepende liefdesroman Adrienne Willis is verdoofd van
verdriet omdat haar man haar heeft verlaten voor een jongere vrouw. Zij zoekt een paar dagen rust bij een vriendin die in het charmante kustplaatsje
Rodanthe een hotel bezit. Daar ontmoet Adrienne dokter Paul Flanner. Ook hij is naar Rodanthe gekomen om aan een pijnlijk verleden te ontsnappen. Terwijl
een zware storm over Rodanthe raast, vinden Adrienne en Paul troost bij elkaar. Twee gekwetste mensen die zich onverwacht intens tot elkaar voelen
aangetrokken. De sterke gevoelens die zij voor elkaar koesteren zullen de rest van hun leven voor altijd beïnvloeden. De pers over de boeken van Nicholas
Sparks: ‘Zijn verhalen zijn ervoor gemaakt om te worden verteld aan het grote publiek.’ Cultuurbewust.nl ‘Sparks’ boeken zitten vol diepe emoties en
onverwachte wendingen. Tranen gegarandeerd.’ People 'Ontroerend, goed geschreven en extreem romantisch.’ Booklist ‘Heerlijke feelgoodboeken waar je
direct verliefd op wordt.’ The Guardian
Mini Shopaholic Sophie Kinsella 2010-09-27 Crazy Shopping! Zo moeder zo dochter Becky Brandon (geboren Bloomwood) is dol op haar tweejarige
dochtertje. Maar de opvoeding van Minnie valt vies tegen. De kleine meid heeft al op prille leeftijd een verzameling Dolce & Gabbana-laarsjes en kasten vol
designkleding. Haar favoriete woordje is `hebben en overal waar ze komt, van de peuterspeelzaal tot Harrods, laat ze enorme puinhopen achter. Van wie zou

Minnie dat toch hebben? Becky is ten einde raad. Haar man Luke zit na de dood van zijn geliefde stiefmoeder ook al niet lekker in zijn vel. Becky besluit hem
op te fleuren met een geweldige surpriseparty. Dat is het begin van vele gênante leugentjes om bestwil tot de zaken wederom gierend uit de hand dreigen te
lopen. Een absolute Kinsella-klassieker, waarin de kleine Minnie kennismaakt met `online shopping en mammies creditcard Met alle kenmerkende humor,
warmte en chaos in overvloed - en de fantastische `shopping heldin Becky zelf natuurlijk
Schaduwzijde Minette Walters 2011-10-09 De donkere kanten van de mens. Charles Acland is in Irak ernstig gewond geraakt. Eenmaal thuis wil hij maar een
ding: genezen en terugkeren naar het leger. Maar het leger wil hem niet meer. Zijn gezicht is aan één kant blijvend verminkt en hij krijgt last van
migraineaanvallen. Van een aardige jongen verandert hij in een onvoorspelbare man, die zijn agressie vooral op vrouwen richt. Als Charles betrokken raakt bij
een vechtpartij in een pub, neemt Jackson, de vriendin van de waardin, hem onder haar hoede. Maar dan wordt hij verdacht van de moord op drie mannen,
die door extreem geweld om het leven zijn gebracht. Charles wordt gedwongen de confrontatie aan te gaan met de donkere kant van zijn persoonlijkheid
Hemel en aarde Nora Roberts 2013-11-11 Ripley Todd is de zus van de sheriff en tegelijk zijn assistent. Volgens Mia Devlin bezit Ripley, net als zij en haar
vriendin Nell, een mysterieuze gave die te maken heeft met het verre verleden, iets waar Ripley zich heftig tegen verzet. Dan komt MacAlister Booke naar het
eiland om onderzoek te doen naar de legende dat het eiland behekst is. Zijn bemoeienis heeft dramatische gevolgen, niet alleen voor hem, maar ook voor het
eiland dat een eeuwenoud geheim verborgen houdt.
Aanpakken! Sophie Kinsella 2007-09-14 Samantha is een jonge topadvocate in Londen. Ze werkt keihard en vindt het heerlijk als de adrenaline door haar
slanke lijf jaagt. Tot ze op een dag een enorme fout maakt... zo enorm dat haar hele carriere op het spel staat. In paniek ontvlucht Sam haar kantoor, stapt op
de eerste de beste trein en belandt op het Engelse platteland. Ze klopt aan bij een grote villa, waar ze wordt versleten voor de nieuwe huishoudster. De heer
en mevrouw Geiger hebben geen idee dat ze een advocate met een IQ van 158 in huis hebben gehaald. En Samantha heeft geen idee hoe ze de
wasmachine moet aanzetten, ze krijgt de strijkplank niet eens uitgeklapt. En die #@%# over werkt ook al niet mee. Maar sam bijt nog liever haar tong af dan
de aantrekkelijk bemodderde tuinman Nathaniel om hulp te vragen bij het bereiden van haar eerste cordon bleu maaltijd. Zal Samantha ooit nog terugkeren
naar Londen? En zo ja, wil ze haar oude leven dan weer terug? Hoe staat het eigenlijk met haar emotionele huishouding?
Bloedgeld Lee Child 2011-09-12 Lukt het Jack Reacher in deze tiende Jack Reacher-thriller van Lee Child om de vrouw en het kind van zakenman Edward
Lane terug te vinden, of blijkt de speurtocht vergeefs? In Bloedgeld, de tiende Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, wordt Reacher door
zakenman Edward Lane opgeroepen om naar New York te komen. Het gaat Edward Lane voor de wind: zijn privéleger van oud-militairen wordt overal ter
wereld ingehuurd. Maar wanneer zijn vrouw en kind worden ontvoerd heeft Lane iemand anders nodig: Jack Reacher. Ex-militair Jack Reacher is een expert
in het vinden van mensen. Maar dit maal vist zelfs hij achter het net. Al wordt er drie keer losgeld betaald, de gegijzelden worden niet vrijgelaten. Als een
onderzoek vastzit, moet je alles overdoen, weet Reacher. Helemaal vanaf het begin. Langzaam dringt het Reacher door dat Edward Lane iets verbergt. En
Jack Reacher zit er tot over zijn oren in... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster
door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Bloedgeld is misdaadactie in zijn meest verslavende vorm.’ Focus Knack
Small Business Sourcebook 2004
Sneeuwdorp Niels 't Hooft 2005 In het leven van een 16-jarige jongen spelen computergames en strips een grote rol.
Verborgen leven Adele Geras 2009-10-31 Het testament is nog maar de eerste verrassing. .. Als Constance, de grootmoeder van Louise Barrington, overlijdt,
laat ze een groot en waardevol landgoed achter. Haar grote familie komt bijeen voor het lezen van het testament, maar is niet voorbereid op wat er zal volgen.
Constance, gezegend met een uitstekend geheugen en een rancuneuze persoonlijkheid, heeft haar testament vlak voor haar dood veranderd. De wijzigingen
zijn allesbehalve eerlijk, sommige familieleden krijgen heel veel, anderen bijna niets. Louise erft alleen de rechten van de boeken van haar geliefde overleden
grootvader. De boeken zijn al jaren niet meer in druk en leveren vrijwel niets op. Bittere jaloezie steekt al snel de kop op en oude familievetes worden nieuw

leven ingeblazen. Maar het is de erfenis van Louise die het meest onverwachte geheim zal prijsgeven en de toekomst van de familie voorgoed zal veranderen.
De Alexandrië-connectie Steve Berry 2009-10-31 In de afgebrande bibliotheek van Alexandrië laen waardevolle documenten. Die moeten niet in verkeerde
handen vallen... Cotton Malone (2) De bibliotheek van Alexandrië bezat de belangrijkste manuscripten van haar tijd. Toen zij 1500 jaar geleden afbrandde
verdwenen alle schatten van de aardbodem, maar sommigen geloven dat er nog documenten gespaard zijn gebleven die de huidige drie monotheïstische
godsdiensten op hun fundamenten zouden doen schudden. Een groep multimiljonairs, verzameld in de Orde van het Gulden Vlies, is bereid heel ver te gaan
om in het bezit te komen van deze documenten. Cotton Malones bestaan wordt ruw verstoord als hij een e-mail ontvangt waarin staat: Jij hebt ietswat ik wil
hebben. Je hebt 72 uur de tijd om het te vinden. Zo niet, dan zal je zoon sterven. Wanneerzijn winkel tot de grond toe afbrandt, weet Malone dat zijn
tegenstander tot alles in staat is om te krijgen wat hij wil: de sleutel tot de verloren bibliotheek van Alexandrië. Malone staat voor een duivels dilemma...
Het Van Gogh bedrog Jeffrey Archer 2021-05-19 De wrede moord op een oude aristocratische dame in haar buitenhuis, de avond voor de aanslag op het
World Trade Center in New York, stelt de FBI en Interpol voor een lastige opgave. Ze moeten namelijk een verband vinden tussen deze moord en het
mogelijke motief: een uitermate waardevol schilderij van Van Gogh. Een jonge vrouw, die in de noordelijke toren van het WTC is als deze door het eerste
vliegtuig wordt doorboord, blijkt uiteindelijk als enige over de moed te beschikken om te strijden voor rechtvaardigheid en de moord op de oude vrouw te
wreken. Van Anna Petrescu wordt aangenomen dat ze dood is, een status die ze gebruikt om Amerika te ontvluchten, om vervolgens achtervolgd te worden
van Toronto tot Londen, tot Hong Kong, Tokio en Boekarest. Langzaam ontvouwt zich een netwerk van compleet verschillende personen die allemaal bereid
zijn het ondenkbare te doen voor dat ene bijzondere schilderij. Het is echter pas bij Anna's terugkeer in New York dat de puzzel gelegd kan worden. Wat zit er
toch achter de ogenschijnlijk onweerstaanbare aantrekkingskracht van Van Gogh's Zelfportret met verbonden oor? Want dat kunstwerk is het enige dat de
vermoorde oude vrouw, een afgehakt oor, een advocaat met een maar één cliënt, een deal van 50 miljoen, een corrupte Olympiër en een Engelse gravin met
elkaar verbindt... Jeffrey Archer, in zijn twaalfde roman, strikt de lezer in een ingenieus web van onverwachte wendingen en spannende intriges, en laat deze
pas op de laatste pagina weer gaan. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid
van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de
'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de
celstraf die hij moest uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met
meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge
en op Mallorca.
De grote recessie Casper Ewijk 2009 In "De grote recessie" geeft het Centraal Planbureau uitleg over de ingrijpendste economische crisis van onze tijd. Hoe
lang zal de recessie duren en wat zijn de economische gevolgen op langere termijn? Wat betekent zij voor het klimaat en het milieu? Maar ook: wat moet er
aan worden gedaan? Hoe zinvol is de revival van het Keynesiaanse denken? Biedt een verbetering van het toezicht op financiële markten soelaas? En ten
slotte: wat betekent dit allemaal voor u? Wat gebeurt er met uw inkomen, uw pensioen, uw huis en uw baan? Dit boek, door de economen van 's lands
vooraanstaandste economische denktank met veel vaart geschreven, biedt de lezer een dieper inzicht in de crisis. Het laat hem bovendien op toegankelijke
wijze kennismaken met de nieuwste economische inzichten.

bizworld-the-complete-business-awareness-guide

Downloaded from governmentstreetgrocery.com on September 28, 2022
by guest

