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Lotus Exige Owners Manual
Een strop voor Bobby was Baantjers eerste roman. Dat het daarmee niet was afgelopen,
bewijzen de talloze avonturen van De Cock. Voor De Cock en een strop voor Bobby geldt
wat voor alle latere boeken opgaat: sfeer, milieutekening en de misdaadintrige laten
niets te wensen over. Maar het is niet De Cock, die deze eerste keer het onderzoek leidt.
Het is rechercheur Albert Versteegh, die de gewetenloze souteneur Bobby uiteindelijk de
voet dwars zet. Dat dat niet zonder spanningen en verrassing verloopt, zal de echte
Baantjer-lezer geenszins verbazen. Albert Versteegh zal later terugkeren in De Cock en
kogels voor een bruid. In Een strop voor Bobby komen zoveel lokaties en personen voor
die later bij De Cock zo'n grote rol spelen (bureau Warmoesstraat, dokter Rusteloos),
dat het boek met recht is opgenomen in de De Cock-serie. Trouwens, De Cock is in dit
boek zelf aanwezig, hoewel nog niet zo prominent als later. Een strop voor Bobby werd
opgenomen in het boek Moord tussen de buien door, waarin ook Wegens sterfgeval
gesloten van Eli Asser en Moord en mooie handel van Theo M. Eerdmans werden
opgenomen.'
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een
getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven
waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet
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voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend
over het leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter
Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het
proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld,
angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft
Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige
van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder
schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik
haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable figures:
medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who
caused quite a stir in his days. The author recounts the life and times of Van Dieren in
the form of a series of narratives about the fights of this Dutch Don Quixote with his
particular windmills. Individual chapters deal with his life, work, personal style,
friendships and enmities, his discussions with psychoanalysts, socialists, scientists and
above all of his tragic-comical failures. Unique source material is used to reconstruct
this picture, such as the correspondence between Van Dieren and a large number of wellPage 2/18
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known Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and many others.
Marginality and non-conformity are the key themes that run through the life of this
observer which made him one of the most successful failures in Dutch history.
Named after Elisa, the granddaughter of Lotus's owner at the time, Romano Artioli of
Bugatti fame, the Lotus Elise was launched at the Frankfurt Show in 1995. In the
subsequent twenty-five years it has not only established itself as the embodiment of what
Lotus stands for, it retains a unique place in the international sports car market. No
other manufacturer came up with a car to seriously rival the Elise, nor the Exige, in
terms of handling dexterity on both road and racetrack, and it aptly characterizes the
definition of a sports car. Written in Johnny Tipler's inimitable style this book includes
a detailed evolution of the Elise and Exige, including full specification tables;
interviews with key individuals involved in their design and development, including
Richard Rackham, Gavan Kershaw, Neil Thomas, Russell Carr, Barney Hatt and Andy
Pleavin; Elisa Artioli on her namesake, its past and future; motor sport adaptions and
successes and finally, driving experiences on road and track. The production of the
Elise and Exige was sustained through four corporate upheavals. Now in Geely
ownership, the future for Lotus looks bright.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te
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ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De
jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie
McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor
jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de
vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De
betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj
beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter
hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de
leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
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
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altijd verliezen.
In concentratiekamp Auschwitz is pal onder de ogen van de nazi s in het geheim een
schooltje opgezet. Daar waar boeken streng verboden zijn, verbergt de veertienjarige
Dita onder haar jurk de kleinste en meest clandestiene bibliotheek die ooit heeft bestaan.
De acht boeken worden door haar en de andere kampgenoten gekoesterd als schatten.
Dita geeft niet op en verliest nooit de wil om te leven. De verhalen voeren haar mee naar
een andere wereld. De bibliothecaresse van Auschwitz is een ontroerend, waargebeurd
verhaal over de moed van een jong meisje en hoe boeken mensen kunnen helpen in de
verschrikkelijkste omstandigheden.
de man achter de muur
Gecrasht
New Car Buying Guide
Volksalmanak voor het jaar ...
Lotus Elise and Exige 1995-2020: The Complete Story
Macht aan de aardige mens
Cult 45
Sports Car Market magazine - June 2008
Voorbij het verleden
Het Elboersgebergte
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Fool’s Gold 7 - Zomerse dagen Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
n
probleem: er wonen te weinig mannen... Heidi Simpson kan genoeg redenen bedenken
waarom het een heel slecht idee is om iets te beginnen met Rafe Stryker. Ten eerste is hij een
keiharde zakenman, en zij is al blij als ze haar geitenkaasjes aan de plaatselijke winkel heeft
weten te slijten. Ten tweede heeft hij gezworen zich nooit meer in Fool’s Gold te vestigen,
terwijl zij er juist altijd wil blijven. Op de derde plaats heeft hij een relatiebemiddelaar
ingeschakeld om de perfecte echtgenote te vinden - met een profiel waar zij natuurlijk totaal
niet aan voldoet. En, last but not least, heeft hij een rechtszaak tegen haar grootvader
aangespannen om h
r boerderij voor zijn moeder op te eisen... Maar waarom fantaseert ze er
dan steeds over om samen met hem oud en gelukkig te worden? Deel 7 van de serie Fool’s
Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Op het moment dat de driejarige Dora de cr che binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem
wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroati . Zestien jaar
later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen
doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat
zaken afhandelen in Kroati , en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort
Dora niets meer van hem
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
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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?
Based on tests conducted by Consumers Union, this guide rates new cars based on
performance, handling, comfort, convenience, reliability, and fuel economy, and includes
advice on options and safety statistics.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een
bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een uitweg in
zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan
reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze haar
stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende Ludo, die aanspraak
maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen
tegen de machtigste familie van Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te
staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze
kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad
tijdens de bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Mijn leven is niet wat je normaal zou noemen. Vanaf mijn geboorte heb ik veel uitdagingen
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meegemaakt en overwonnen om de persoon te worden die ik nu ben. Het leven is zelden
gemakkelijk, zelfs als het voor anderen zo lijkt. Iedereen heeft op zijn eigen manier met zijn
eigen tegenslagen te maken. De meesten zwijgen over hun worstelingen in de overtuiging dat
ze een last zullen zijn voor hun dierbaren. Na het lezen van mijn verhaal, hoop ik de
boodschap over te brengen, You Are Not Alone. Je bent sterk dan je denkt en ik geloof dat je
een overlever bent.
Verdeel en heers
Klinische Depressie Begrijpen Vanuit Het Perspectief Van Een Overlevende
Who was who in America
Evart van Dieren
Het blauwe huis
Autocar
Ik, voor eeuwig
roman
Toevluchtsoord
Torque
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol) over de vrek Scrooge,
die tijdens de kerstdagen drie geesten op bezoek krijgt: Verleden, Heden en
Toekomst. Dit verandert het leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.
Het is een prachtige, zonnige dag in mei, en Samantha Duncan ligt zich te pletter
te vervelen bij het zwembad in haar achtertuin. Haar moeder, Zoe, is op haar werk;
van haar neurotische aanstaande stiefvader mag ze nergens aankomen, en omdat
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ze de ziekte van Pfeiffer heeft, is ze gedwongen thuis te blijven van school. Ze is
dan ook blij als ze de buurvrouw hoort thuiskomen. Misschien heeft Tiffany wel tijd
om even met haar te kletsen. Privédetective Jonathan Stivers van De Laatste Linie
wordt gevraagd om Zoe Duncan te helpen bij het opsporen van haar spoorloos
verdwenen dochter. Omdat niemand iets heeft gezien of gehoord en er geen enkel
spoor is, is hij ervan overtuigd dat Sam door iemand uit haar naaste omgeving is
ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe dichtbij Sam is, tot hij begint te vermoeden
dat de keurige buren misschien niet zo netjes zijn als ze doen voorkomen...
Heeft u of een dierbare een psychische aandoening? Heb je je ooit afgevraagd wat
je kunt doen om te helpen? Dit boek is uw antwoord! Om depressie volledig te
begrijpen, moet u aandachtig en aandachtig luisteren naar degenen onder ons die
lijden. Het is belangrijk dat iedereen met een psychische aandoening wordt
behandeld met vriendelijkheid, respect en waardigheid, niet met stigmatisering,
vooringenomenheid en minachting, want we voeren een strijd die iemands visie en
begrip te boven gaat. Alleen omdat we er niet ziek uitzien, wil dat nog niet zeggen
dat we dat niet zijn. Het doel van dit boek is om psychische aandoeningen van
binnenuit te bekijken vanuit het standpunt van een overlevende.
In ‘Macht aan de aardige mens’ van Pacelle van Goethem ontdek je de stijlen van
overtuigen en de geheimen van onweerstaanbare mensen. Overtuigingskracht lijkt
iets waarmee je geboren moet zijn; iets voor Gandhi en de Obama’s. Maar
overtuigen volgt zijn eigen logica, en charisma heeft best practices. Pacelle van
Goethem beschreef in haar bestseller ‘IJs verkopen aan eskimo’s’ hoe overtuigen
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werkt. ‘Macht aan de aardige mens’ bevat het deel daaruit over
overtuigingskracht. Er zijn geweldige ideeën die nooit gehoord worden. Briljante
mensen die niet begrepen worden. En een grote mond die kan winnen met een
minder goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de sympathieke, weldenkende mens. De
wereld zit te springen om goede ideeën. En goede ideeën vragen al je
overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom zou je het niet gebruiken?
Singapore's best homegrown car magazine, with an editorial dream team driving it.
We fuel the need for speed!
Historisch overzicht van de verbreiding van de islam in de zevende en achtste
eeuw, tot aan de slag bij Poitiers in 732.
Twee veertienjarige jongens, Sacha en Augustin, gaan op zoek naar thrills in het
Parijs van de bevoorrechten. Ze trekken van feest naar feest, gaan van
appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen
en spuiten, meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school als ze daar zin in
hebben en voelen zich door niets uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds
extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens om in deze tijd? Niets doet ertoe.
Sacha Sperling beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en gevoelens van
de jongere generatie en laat met een avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende
literaire volwassenheid zien.
Ideale buren
Bij elke wending
De kracht van hormonen
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Stad van zwaarden
Banksy
Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde
Shortcuts naar overtuigingskracht
MGF and TF Restoration Manual
Het Koningshuis van de Scotch
Zomerse dagen
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er
middenin zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten
die veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit
kan komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar
‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd
zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De
auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven
kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden
uit de praktijk.
Biografie van de Britse street art-kunstenaar (ca. 1973- ).
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker en Thomas Olde Heuvelt.
‘Loubry is een meester in het bespelen van je zenuwen. Dit boek is ijskoud, doodeng en
heeft een briljante plot. Om in één keer te verslinden.’ Le Parisien De jonge journalist
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Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden,
wil ze graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland
en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946
komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel realiseert Sandrine zich dat de
bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de
bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland
te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker vermoedt Sandrine dat ook zijzelf
door iets of iemand in de gaten wordt gehouden. Iemand die misschien ook een rol
heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar grootmoeder. Wanneer inspecteur
Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is aangetroffen,
treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine
heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de
Franse kust. Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers
‘Loubry is dé nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’ LFC Magazine ‘Een mooi,
spannend, genuanceerd en krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een angstaanjagende en compleet
verslavende thriller.’ Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud Ouest
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het leven van
de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder
op mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar
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Amerika vertrokken. Aasha blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam
uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren zestig
gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen
en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen
de lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw
geconfronteerd met haar verlies.
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind 19e tot eind 20e eeuw hebben elk
hun eigen problemen en geloofsstrijd.
De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het glazen muiltje te passen, maar de
prins is met haar knappe stiefzus getrouwd. Nu krijgt ze één kans om haar lot te
veranderen... Zal het haar lukken? Stiefzus is een weergaloze en prachtige hervertelling
van Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer Donnelly zet in deze fantasy vol girlpower
het beroemde sprookje op zijn kop. Voor jongeren vanaf 13 jaar en liefhebbers van
youngadultboeken. Isabelle zou dolgelukkig moeten zijn: ze staat op het punt met de
knappe prins te trouwen. Alleen is Isabelle niet het lieve meisje met het glazen muiltje
op wie de prins verliefd werd. Ze is de lelijke stiefzus die haar tenen verbrijzelde om in
Assepoesters schoentje te passen. Isabelle heeft geprobeerd om mooi en lief te zijn,
maar dat maakte haar juist gemeen, jaloers en leeg. Nu krijgt ze één kans om haar lot te
veranderen en te bewijzen wat stiefzussen altijd al wisten: echte schoonheid zit
vanbinnen.
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Duisternis Over Mij
Stiefzus
De laatste linie
Iedere dag, ieder uur
Eva's dochters
Hereniging
Familiegeheimen
De Cock en een strop voor Bobby
Omgaan Met Demonen
een kerstzang in Proza
MGF and TF Restoration Manual provides the MGF or TF owner with a
complete workshop guide to mechanical and body restoration for the
cars. With the MGF in production between 1995 and 2001, and the MG TF
until 2011, many of the cars have survived in a structurally and
mechanically sound state, without the huge costs and complications of
needing a complete body restoration that is so often the case with
pre-1980 MGs.Topics covered include: Model overview and parts supply;
Workshop safety information; Bodywork [external and subframes]; Trim
[including hood problems and replacement]; All mechanical components
[including head gasket replacement]; Electrical systems [including
security systems]; Modification [cosmetic, mechanical and engine]. An
essential and practical workshop guide for all owners of these
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attractive sports cars.Gives instructions on minor repair and
maintenance procedures and covers a full engine strip and
rebuild.Covers workshop safety information, bodywork, trim, all
mechanical components and much, much more.Features a number of
different project cars.Superbly illustrated with approximately 1000
colour step-by-step photographs.Roger Parker is an acknowledged MGF
and TS expert with years of restoration experience.
Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar
van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de
ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de
financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling zien,
is het tegendeel waar: het was een volledig samenhangend, transAtlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn
historische kunnen. Hij geeft een originele en volledige schets van
de geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en
gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de
recente internationale geschiedenis betrekt. Wat is het verband
tussen de Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van
2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis
beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke
context, onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en toont aan dat
het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in
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financiële politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek.
Een indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de
opeenvolgende gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel ander daglicht
plaatst.
‘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-en-muisspel tussen Dallas en haar
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tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over
zijn persoonlijke opvattingen over Martin Wagner, de 45e president
van de Verenigde Staten. Hij vergelijkt Wagner met andere
wereldleiders en constateert de overeenkomsten met hen. Emerson voegt
persoonlijke anekdotes toe uit ervaring met de president en die van
zijn familie en collega's.
Moira verscheen aan de buitenwereld als een sterke maar medelevende
vrouw die vrijuit van zichzelf gaf zonder aan haar vriendelijkheid te
denken. De mensen om haar heen geloofden dat niets haar verbaasde en
hoewel ze omging met mensen in crisis, leek het haar nooit een
negatief effect te hebben. Maar toen ze haar beste vriendin en
vertrouwelinge verloor, dacht ze dat haar wereld weer uit elkaar zou
vallen. Het was op dat moment dat Chance in haar leven kwam en haar
meenam op een emotionele reis die ze niet snel zou vergeten. Chance
was een knappe en charmante oudere man die haar de broodnodige
aandacht schonk waar ze zo lang naar had verlangd. Maar toen er
geheimen boven water kwamen over de man op wie ze verliefd was
geworden, merkte Moira dat ze wenste dat hij nooit in haar leven was
gekomen.
Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran voor een avontuurlijke
skireis. Ze bereiden zich voor op extreme skitochten door bergen
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waarvan nog nooit iemand is afgedaald. Maar dan komt er door wat
lijkt op een lawine een abrupt einde aan de euforie.
Ze zegt te zijn ontsnapt van een eiland. Maar niemand heeft ooit van
dat eiland gehoord.
De grote Arabische veroveringen / druk 1
Een kerstvertelling
de deling van Afrika, 1880-1914
Elke seconde telt
De bibliothecaresse van Auschwitz
Het geheim van verloren zaken
De Uitverkorene
een kroniek van het falen
In corontaine
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