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Porta Romana Robbert Welagen 2011-06-16 Emilio
Lastrucci wordt in het Zwitserse Vevey door een mooie
vrouw in de val gelokt en ontvoerd. Zonder geheugen
ontwaakt hij in een ziekenhuis. Wie hij is en wat hij in
zijn leven heeft gedaan; het is weg. Als een detective
gaat hij in Florence en Rome op zoek naar zijn
verleden. Een zoektocht langs vergeten huizen en
mensen, waarbij hij in vreemde situaties terechtkomt.

Wie is de vrouw die op zijn hotelkamer bij hem in bed
kruipt? Wie zit er in de auto met het Zwitserse
kenteken, die steeds weer opduikt? En vooral: wie is
er nog te vertrouwen?
Machtsstrijd in Jeruzalem Joel C. Rosenberg 2020-0609 Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel
C. Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische
roulette) is een actuele thriller over Jeruzalem en de
politieke spanningen met Rusland en de VS.
Machtsstrijd in Jeruzalem van bestsellerauteur Joel C.
Rosenberg (Het Kremlin complot, Russische roulette)
is een actuele thriller over Jeruzalem en de politieke
spanningen met Rusland en de VS. Als een aantal
moorden plaatsvinden rond het vredesproces tussen
Israël en de Palestijnen, CIA-agent Marcus Ryker op
de zaak gezet. Hij stuit op een complot om de
Amerikaanse president te vermoorden. Zitten de
Russen erachter, de Iraniërs? Of is er nóg iemand die
de invloed van de VS op het Midden-Oosten wil
ondermijnen om zelf in dat gebied de macht te grijpen?
Als de volle omvang van het complot tot Ryker en zijn
team doordringt, hebben ze nog 96 uur voordat het
ultieme kwaad zal toeslaan. 'Machtsstrijd in Jeruzalem'
van Joel C. Rosenberg is het derde deel in de Marcus
Ryker-trilogie na 'Het Kremlin Complot' (#1) en
'Russische roulette' (#2).
Road & Track 1981
De laatste engel Tami Hoag 2017-03-30 Het is zo'n
meedogenloze misdaad, dat het de levens van zelfs

de meest geharde politiemensen verandert. De
moorden op de familie Haas laten een litteken achter
bij de hele gemeenschap. Iedereen is het erover eens
dat een veroordeling van de seriemoordenaar, Karl
Dahl, een begin van verwerking kan zijn. Alleen
rechter Carey Moore lijkt die nog in de weg te staan.
Haar oordeel dat Dahls eerdere strafblad niet tegen
hem mag worden gebruikt, veroorzaakt een publiek
protest. Wanneer rechter Moore door een onbekende
wordt aangevallen, worden twee toprecher-cheurs,
Sam Kovacs en zijn partner Nikki Liska, opgeroepen
om dit misdrijf te onderzoeken. Maar als Karl Dahl uit
gevangenschap ontsnapt, loopt alles uit de hand. Dan
wordt de rechter ontvoerd. Is iemand bezig met een
gruwelijke wraakactie?
Brandsmoor Roman Helinski 2021-05-11 Bloesemtijd
in het Limburgse heuvelland. Op de hoeve van Tristan
en zijn vader staat de boomgaard in bloei. Nieuwe
werkkrachten arriveren op het erf, buitenlanders uit de
bergen. In het aangrenzende dorpje Hucht zijn de
inwoners niet blij met de bezoekers. Terwijl de
spanningen oplopen, wordt Tristan verliefd op de jonge
Sofia. Wordt zijn liefde beantwoord? Brandsmoor is
een liefdesverhaal, hoe je het ook wendt of keert.
Stevig verankerd in het landschap waar Roman
Helinski is opgegroeid.
The Autocar 1987
Liefde bij toeval / Blauwe irissen Judy Christenberry
2021-06-15 Liefde bij toeval Blijft het bij één bruiloft, of

worden het er toch twee? Liefde brengt Julia Chance
en Nick Rampling bijeen. Nee, niet liefde voor elkaar,
maar die tussen háár moeder en zíjn vader! Die twee
zijn namelijk op het onzalige plan gekomen om
ervandoor te gaan en stiekem te trouwen. Waardoor
Nick en Julia, die elkaar normaal gesproken niet
kunnen luchten of zien, opeens een gezamenlijk doel
hebben: het verliefde stel achternareizen, en ze
tegenhouden voor het te laat is... Blauwe irissen Hij
speelt zijn rol van nieuwe liefde wel heel overtuigend!
Niet alleen kondigt Maddy’s ex zes weken nadat hij
haar heeft gedumpt aan dat hij gaat trouwen, hij durft
haar ook nog te vragen om de bloemen voor het feest
te verzorgen! Natuurlijk wil ze weigeren, maar Rick,
haar sexy buurman, moedigt haar aan om het toch te
doen. Ze stemt in, op voorwaarde dat hij met haar mee
naar het feest gaat én doet alsof hij haar nieuwe vlam
is... Deze verhalen zijn eerder verschenen.
Automotive Engineering International 1999
Het leger van de Denen Bjørn Andreas Bull-Hansen
2021-09-16 Het derde deel van De Jomsviking-serie
Het is het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als heerser
van het gebied Vingulmörk een machtige man in
Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is
slechts een vage herinnering. Maar conflicten blijken
niet ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag
Erik Håkonsson, als de Deense koning Sven
Gaffelbaard heeft zijn zinnen gezet op de Engelse
koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense

heerschappij vielen worden opnieuw veroverd, en de
verachte koning Ethelred moet van de troon worden
gestoten. Het leger van de Denen voert de lezer naar
de gewelddadige tijd waarin de Scandinavische
heersers allianties vormden om het noorden van GrootBrittannië te veroveren. Met het christendom in
aantocht staat de Oudnoorse samenleving op het punt
voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in de
pers ‘Het indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van de
kleinste details tot de meest indrukwekkende scènes.
De personages zijn exotisch en overtuigend. BullHansen kan zowel poëtisch als dramatisch zijn. Dit is
bovenal een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een
boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid.
Absoluut een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg
het allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’
**** Hebban.nl
Autocar & Motor 1994-06
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen
de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt
JP Deverill het familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van
de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale
manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden
in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding
van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken,

maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in
actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet
kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot.
In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de
auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder een dekentje
met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je
vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte
dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanachserie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoffers
langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van
M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen
Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava
Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J.
Arlidge, Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een
seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep,
zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van
hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn
slachtoffers legt hij om door middel van gif, zodat deze
langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig
besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe
sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de
achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar
houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te

observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt
voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een
perfecte thriller: duister, met geweldige personages en
nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over
de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’
– Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van
donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het
Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers,
die de grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet
van Antwerpen
Vertrapte bloem Virginia Andrews 2021-07-08
‘Vertrapte bloem’ is het eerste boek in de tweedelige
Lente-serie. Als Jordan veel te vroeg fysiek volwassen
wordt, rakelt dat een familiegeheim op dat jarenlang
zorgvuldig verborgen was gehouden... ‘Vertrapte
bloem’ is het eerste boek in de tweedelige Lente-serie
van Virginia Andrews. Jordan March woont met haar
ouders en broertje in het enorme landhuis van haar
oma. Ze doet erg haar best om aan de hoge eisen van
oma Emma te voldoen. Maar wanneer Jordan te vroeg
het lichaam van een jonge vrouw begint te krijgen,
doet dat haar ouders en oma vrezen dat hun
angstvallig verborgen familiegeschiedenis zich zal
herhalen... Jordan voelt zich niet langer thuis en ze
schaamt zich voor haar vrouwelijke vormen.
Ondertussen lijkt oma Emma vastbesloten om haar
kleindochter te laten boeten voor de fouten die de
familie in het verleden heeft gemaakt. Jordans wereld
spat uiteen... Lees hoe het verhaal van Jordan

verdergaat in Verwaaide bladeren, het tweede en
laatste boek in de Lente-serie!
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24
Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van
een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste
vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het
onopvallende serveerstertje dat hem op een feest
vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil
hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze
hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat
sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als
ze op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er
opeens allerlei opwindende herinneringen
bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt
naar Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te
herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail
weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie –
Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een dynamische
verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk vastgrijpt
en niet meer loslaat.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (over Eens weg) Van de bestverkopende
auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk
van psychologische spanning. REDEN OM TE
REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de
laatste aflevering in de Avery Black-serie. In de
epische finale van de Avery Black-serie is
seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en staat de

hele stad Boston op scherp. Vrouwen worden gruwelijk
vermoord en iedereen vermoedt dat Howard er weer
mee bezig is. Wanneer Boston’s meest briljante en
controversiële rechercheur van Moordzaken Avery
Black zelf wordt gestalkt en wanneer mensen in haar
omgeving een voor een op brute wijze worden
vermoord, lijkt het erop dat de ergste angsten van de
stad worden bevestigd. Maar Avery is niet zo zeker.
De moorden herinneren haar aan iets dat ze ooit in
haar verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te dicht
bij haar hart, iets dat te maken had met een geheim
waarvan ze dacht dat ze het lang geleden begraven
had... Het meest meeslepende en schokkende boek
van de serie, een psychologische thriller met
hartverscheurende spanning, REDEN OM TE
REDDEN is de finale waarmee je de pagina’s tot laat
in de nacht zult omslaan. “Een meesterwerk op het
gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch
werk verricht door karakters te ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat
we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten
kunnen volgen en juichen voor hun succes. De plot is
erg intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal
je wakker houden tot het einde van de laatste
pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(over Eens weg)
De engelen des doods David Hewson 2009-10-31 Het
vierde deel in de zeer succesvolle serie rond de

Italiaanse rechercheurs Costa en Falcone. In een
augustusnacht breekt een felle brand uit in een
Venetiaanse glasblazerij. De volgende dag zijn er twee
doden, is een rijke Engelsman gecompromitteerd en
worden twee Romeinse agenten opgezadeld met een
zaak die men snel wil begraven... In deze nieuwe Nic
Costa-thriller beschrijft David Hewson het leven in de
mooiste stad van Europa in een opwindend verhaal
over passie, corruptie en de giftigste vorm van
verraad. Op hun privé-eiland tarten de Arcangelos de
wereld: ze bewonen een vervallen palazzo, maken
glas in een enorme ouderwetse oven en zien
langzaam hun grandeur in verval raken. Maar nu komt
de wereld naar deze vergeten hoek van Venetië:
politieboten en vaporetti brengen onderzoekers,
nieuwsgierigen en een man die het eiland wil opkopen.
Bijgestaan door de vasthoudende patholoog Teresa
Lupo blijken rechercheurs Costa en Falcone blind voor
gevestigde belangen. Ze weten dat er moord in het
spel is. Ze weten wie de verdachten zijn. En ze kunnen
niet opgeven niet nu deze zaak van verlangen, dood
en leugens zich tegen een van hen gekeerd heeft...
De zevende doodzonde Lisa Jackson 2013-07-04
Abby Chastain wordt achtervolgd door pijnlijke
geheimen. Twintig jaar geleden heeft ze met afschuw
gezien hoe haar moeder uit het raam van een
inrichting voor geestes-zieken sprong. Abby is er altijd
bang voor geweest dat zij op een dag ook krankzinnig
zou worden. In New Orleans waart een

seriemoordenaar rond. De slachtoffers worden gedood
in paren geen connectie, geen duidelijk motief, geen
echte aanwijzingen. Rechercheur Reuben Montoya
gaat op onderzoek uit om de dader te ontmaskeren.
Zijn enige aanwijzing is Abby, de voormalige
echtgenote van een van de slachtoffers. Maar is ze
wel te vertrouwen? Als er opnieuw lijken worden
aangetroffen in perverse, geënsceneerde situaties,
wordt Montoyas opdracht tot een wanhopige race om
een moordenaar te vinden die steeds dichter bij huis
toeslaat
Edmunds.Com. 2001 New Cars Fall Edmunds 200108-30 Lists manufacturers' suggested retail and dealer
invoice prices for all models, foreign and domestic,
along with information on standard and optional
equipment, specifications and reviews, and buying and
leasing advice.
Verrassende verlangens Lucy Monroe 2021-06-08 Een
luxeleven en nachten vol passie… Polly is zwanger, en
ze weet dat ze dolgelukkig en dankbaar zou moeten
zijn. Maar toch knaagt er iets. Haar man, de Griekse
tycoon Alexandros Kristalakis, lijkt zich alleen maar
bezig te houden met zijn werk. Soms vraagt ze zich af
of hij haar eigenlijk wel ziet staan… Dat hun
stormachtige affaire tot een al even opwindend
huwelijk zou leiden, wist Alexandros meteen zeker. En
dat hij Polly een luxeleven kon bieden, stond ook vast.
Maar nu vertelt ze hem dat dat niet genoeg is: ze wil
meer dan nachten vol hartstocht en ontbijt met kaviaar.

Ze wil dat hij zijn hart voor haar openstelt. En dat is, zo
vreest hij, onmogelijk…
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy
romance van de populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe
baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band
haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante)
Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto
weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over
om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk
erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar
op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter
wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te
verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope
Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar
en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook
romans. In Nederland en België lazen en luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office
romance De baas.
Ongeluksgetal Dick Francis 2015-12-18 Dick Francis
schreef vele thrillers over de rensport.Ongeluksgetal is
een bundeling van dertien spannende korte verhalen.
Uiteraard spelen ook deze misdaadverhalen zich af op
en rond de renbaan; van een moordenaar van een
jockey die wroeging krijgt tot en met een onhandige

bommelding.
Zoon van het Noorden Tim Severin 2013-07-05 Eerste
deel in nieuwe reeks historische avonturenthrillers
'Deze fantastische avonturenthriller zit boordevol actie,
intrige en spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden
staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot leven
gebrachte Vikingsagas en fascinerende en unieke
karakters en geeft daarmee de historische
avonturenroman een nieuwe dimensie. 999, het laatste
jaar van het eerste millennium, is het jaar van de
geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de
Gelukkige en Thorgunna, een mysterieuze Ierse
edelvrouw die gezegend is met helderziendheid.
Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn
ouders, wordt in IJsland en Groenland grootgebracht
door verschillende mentoren die hem de oude
gebruiken en gewoontes bijbrengen, en hem
waarschuwen voor de invasie van de `Witte Christus in
het land van de `Oude Goden. Als hij nog een kind is,
komt hij in Vinland terecht, de meest afgelegen
buitenpost in het Westen, waar hij getuige is van een
brute afslachting, die wordt geleid door zijn
boosaardige tante, en waarbij een complete Vikingnederzetting uitgeroeid wordt. In IJsland raakt hij in
een bloederige vete tussen rivaliserende families
verwikkeld en in Ierland wordt hij tot krijgsgevangene
gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een
zwervend bestaan leidt, heeft dankzij zijn
kwikzilverachtige sluwheid het vermogen om zich aan

elke denkbare situatie aan te passen. Hij is een
aanbidder van de god Odin, en de turbulente
gebeurtenissen in zijn leven brengen hem op het
slagveld, waar hij ternauwernood aan de dood
ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk
lijdt
Slaap baby slaap Nathalie Schittekatte 2020-11-25
Veel ouders vallen van hun roze wolk als hun
kersverse baby een slecht slaper blijkt te zijn. Toch
kun je met een gerichte aanpak veel problemen
voorkomen. Babyslaapcoach Nathalie Schittekatte zet
in deze uiterst toegankelijke basisgids de do's en
dont's voor ouders van jonge baby's op een rijtje. Ze
legt uit hoe slaap bij pasgeborenen werkt, hoe je de
beste slaapomgeving creëert en hoe je je baby
gezonde slaapgewoontes aanleert. Zo leg je op zachte
manier de basis voor een leven lang lekker slapen.
The Motor 1988
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M.
Dolman 2004-12-08 Hoe kan de internationale
gemeenschap adequaat reageren op genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of
het (internationale) strafrecht het meest geschikte
instrument is om belangrijke doeleinden als
waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De
internationale strafrechtspleging ondervindt
concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een

strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de –
politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het
maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de
berechting van internationale misdrijven het beste door
internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het
Statuut van Rome – is een resultante van deze
afweging en legt het primaat bij nationale jurisdicties.
Voorts worden zowel internationale als nationale
gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de
strafrechtspleging afgestemd moet worden op de
specifieke aard van internationale misdrijven en hun
plegers. Tenslotte stuit internationale
strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van
staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de
eigen politieke belangen en vrezen zelf voor
internationale fora ter verantwoording te worden. Deze
vragen stonden ter discussie op een symposium dat
op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht
van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën
van het Amsterdam Center for International Law, werd
georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de
bijdragen tot het symposium.
Car and Driver 1981
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het
meeslepende verhaal van een underdog die zijn
droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham.

De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote
passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een
bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd
voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal
spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat
dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van
alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de college teams
liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al
die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die
al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl
niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te
vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws
dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet
meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één
manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij
moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te
krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat
nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is
gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte
politicus, een femme fatale en een private eye die voor
niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar

Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in
Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar
van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze
danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele
zwaar bewapende criminelen van het lijf houden.
Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer
verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool
overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die
hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer
privé-detective Archer in een politiek wespennest
belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en
een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen
spelen.
Die ene nacht met de magnaat Lucy King 2021-06-08
Een onthulling met grote gevolgen… Georgie dacht
dat ze haar vurige minnaar na die ene nacht nooit
meer zou zien. Maar nu, vijftien maanden later, zoekt
ze hotelmagnaat Finn Calvert toch op. Om hem haar
grote geheim te onthullen en hem om hulp te vragen…
Finns leven staat op zijn kop! Eerst krijgt hij schokkend
nieuws over zijn afkomst, en nu komt Georgie zijn
kantoor binnenwalsen om hem doodleuk mee te delen
dat hij de vader is van haar kind! Waarom komt ze nu
pas, ruim een jaar na die opwindende nacht, met haar
onthulling? Hij moet het hoofd koel houden en mag
dus niet toegeven aan zijn opnieuw oplaaiende
gevoelens voor haar. Maar of dat lukt…
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-

06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de
jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op
bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en
macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er
de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er
wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts
leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens
vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering
aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer
werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een
familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft:
ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar
geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt.
IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel
vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid 2012-07-04 Actief betrokken

burgers zijn van groot belang voor een levende
democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en
overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de
samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven
het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat
slechts kleine groepen burgers zich aangesproken
voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen
pogen te betrekken. Door middel van literatuurstudie
en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve
betrokkenheid in kaart gebracht. De raad onderscheidt
drie velden van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en
maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor
het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle
velden. Essentieel voor de rol van beleidsmakers
daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het
perspectief van burgers en vergroot de kaders voor
betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot
suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en
beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen
maken van kennis, kunde en voorkeuren van
(individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de
OAPEN Library - http://www.oapen.org. De
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten
behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan
adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt
vooral gelet op de samenhang van het

overheidshandelen.
Tien kleine teentjes Barbara McMahon 2021-06-15
Twee weten meer dan één… toch? Wanneer Annalise
ontdekt dat ze zwanger is, is ze dolblij. Dat ze totaal
geen verstand heeft van baby’s, baart haar geen
zorgen: met Dominic, haar echtgenoot, naast zich, kan
ze alles aan. Dat hebben ze in het verleden al meer
dan eens bewezen. Maar dan merkt ze dat Dominic zo
zijn twijfels heeft. Hoe kan ze hem ervan overtuigen
dat hij een supervader zal zijn? Dit verhaal is eerder
verschenen.
De drukker van Venetië Javier Azpeitia 2019-06-22 In
1530 bezoekt Paolo Manuzio zijn moeder op het
platteland van Modena, om haar een eerste versie te
laten lezen van zijn biografie van Aldo Manuzio,
Paolo's overleden vader en de belangrijkste drukker uit
de geschiedenis. Hij heeft er echter geen idee van hoe
radicaal het ware leven van zijn vader afwijkt van het
heroïsche levensverhaal dat hij heeft geschreven.
Vanaf het moment dat Aldo Manuzio aanmeerde in
Venetië in 1489, met een plan om excellente uitgaven
te maken van juweeltjes uit de Griekse literatuur,
ondervond hij problemen en tegenslag. Van gestolen
manuscripten tot censuur door invloedrijke
Venetianen, tot commerciële beperkingen opgelegd
door de eigenaar van de drukkerij - de invloedrijke
Andrea Torresani, die later zijn schoonvader zou
worden. De aanvankelijk brave leraar Manuzio leert

gaandeweg over de wereld en het wereldse.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net
wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende
vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen
het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk
houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing
probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien
geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy
Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan
ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door
hartstocht, maar door wraak...
Autocar 2001-02
Verlaat me nooit Harold Robbins 2021-04-26 Zal Brad
Rowan ooit de zware top in de New Yorkse
zakenwereld bereiken? Het enige wat in deze wereld
telt, is hoeveel centen je op je bankrekening hebt
staan. Met eerlijkheid en respect kom je nergens! Brad
barst uit elkaar van ambitie en heeft altijd honger naar
meer macht, vrouwen en geld. Langzamerhand raakt
hij verstrikt in een web van leugens, hebzucht en
blinde lust, waardoor hij alles dreigt te verliezen,
inclusief zichzelf. ‘Verlaat me nooit’ is Robbins’
indringende verhaal over een man die altijd meer wil,
maar niet lijkt te vatten wat hem diep van binnen
gelukkig maakt. De in New York geboren Harold
Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen
auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen
exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken
zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn

allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door
enkele expliciete seksuele passages de aandacht
wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden
maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder
dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het
boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt
Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat
gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd
dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken
zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’
(1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige
romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen
hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige,
geld en macht.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was
stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en
opent vele Amerikanen de ogen voor de

onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
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