Yamaha Tzr250 Tzr 250
1987 1996 Workshop
Manual
Yeah, reviewing a books Yamaha Tzr250 Tzr 250
1987 1996 Workshop Manual could add your near
associates listings. This is just one of the solutions for
you to be successful. As understood, realization does
not suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as skillfully as arrangement even
more than additional will have the funds for each
success. next-door to, the broadcast as well as
acuteness of this Yamaha Tzr250 Tzr 250 1987 1996
Workshop Manual can be taken as without difficulty as
picked to act.

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik
heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,
simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil
delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar
wanneer een late avond plots een onverwachte

wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid
aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie
Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te
belanden met de getuige van de bruidegom Hoe
moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de
getuige van de bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze
zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze
had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te
veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te
weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog
steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt
haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met
de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek
Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen
genieten van veel verse groenten, fruit en het beste
wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,
gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in

15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie
Van den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
combineert met de kracht van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere vetverbranding en een
sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren
en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele
levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten
bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14
‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat
over de te vondeling gelegde Rozelinde die
onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar
jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het
moment dat een onbekende jongeman in het dorp
komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het
leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te
vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar
tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn...
Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder
meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was
getuige’.
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
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery –
Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN EEN
HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY –
BOEK 2) is het tweede boek in een aantrekkelijke,
nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft
een drastische verandering in haar leven gemaakt: ze
heeft het snelle leven van New York City de rug
toegekeerd en is in de schilderachtige Engelse

kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente zit
weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige
maand achter de rug, een nieuwe beste vriend in de
vorm van haar Engelse herdershond en een
ontluikende relatie met de banketbakker aan de
overkant van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk op
zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste
grote veiling, vooral wanneer er een waardevol,
mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt.
Het lijkt allemaal zonder problemen te verlopen, totdat
twee mysterieuze bieders van buiten de stad
aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine
stadje is in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf
staat op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond
de misdaad oplossen en haar naam in ere herstellen?
Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook
vooruit te bestellen!
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de
sprankelende Onder de bomen-serie, die zich afspeelt
in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is
aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al
aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De
Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar
hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze heeft
een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook
haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste
weken op de basisschool zijn afgesloten met een knal,
en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is

verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet op.
Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap
met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is
er nog het probleem van Freeks onderhuurders, die
het grote huis op het landgoed bewonen en zich
bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in
een vredig -natuurgebied als De Grote Weijde. Freek
heeft Sylvie op meer dan één -manier nodig, maar het
voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar
echt dichtbij te laten komen. Jackie van Laren in de
pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke
gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van
Laren ziet kans de emoties van haar personages
uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven
geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte
mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt
gelezen sta je weer even met beide benen op de
grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
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.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen
kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich
een beslissend moment voor waarna je weet dat niets
ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder dat hij zich
staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door
haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu

is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een
goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware
gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans
van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia
Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen 2012-1212 Als je hart gebroken is, kom je in een draaikolk van
emoties terecht. Verdriet, wanhoop, machteloosheid
en een gevoel van eenzaamheid wisselen elkaar in
sneltempo af. Dit boekje is een reddingsboei in deze
barre tijd. Het vertelt zonder poespas wat
liefdesverdriet inhoudt en hoe je er het beste mee om
kunt gaan. Hoe lang gaat het duren? Beleven mannen
liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je je
gebroken hart zo snel mogelijk lijmen? En wat doe je
met je ex? Omdat gedeelde smart halve smart is,
vertellen zeven BNers openhartig over hun ervaring
met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is freelance
journalist en schrijft onder andere voor de
vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze zelf
geconfronteerd werd met een gebroken hart, besloot
ze een strohalm te schrijven waar vrouwen met

ludduvuduh zich aan vast kunnen klampen.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de
liefde van je leven kunnen opgeven om het kind dat
van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als
de andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me
alleen zorgen over de volgende wedstrijd of het
volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de
dag dat ik verantwoordelijk werd voor mijn kleine
zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en me
gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven. Maar
dan ontmoet ik Scarlet, die me ziet als meer dan een
steratleet of een feestbeest. Ik val hard voor haar.
Maar ook zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar
verleden aan het licht komt, zo ook de vreselijke
waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal
nooit stoppen met proberen.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11
Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn
dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de
zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een
nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een
succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar
eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen
reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een
kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte
levens, bijeengebracht op een beslissend moment.
Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden
zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur,

bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is
het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor
de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van
samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die
de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
Onaangenaam bezoek Robert Goddard 2011-02-28
De ontrafeling van een familiedrama leidt tot een
gruwelijke ontdekking William Trenchard is geschokt
wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van iemand die
beweert Sir James Davenall te zijn, de man die met
zijn vrouw Constance verloofd was. Iedereen denkt dat
hij elf jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd.
Trenchard en zelfs de familie van Davenall
beschuldigen de man van oplichterij, maar Constance
gelooft wél in de terugkeer van haar verloren geliefde.
Voor Trenchard begint daarmee een slopende
zoektocht naar de waarheid.
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy
Mystery – Boek 3) Fiona Grace 2020-09-18 MISDAAD
IN HET DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY
MYSTERY — BOEK 3) is boek drie in een
aantrekkelijke nieuwe cozy mystery serie vanFiona
Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas
gescheiden, heeft een drastische verandering
doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in New York
City achter zich gelaten en heeft zich gevestigd in het

schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het
is bijna zomer, en Lacey is dolverliefd op het stadje en
haar vriendje, die banketbakker is. Ze heeft zelfs een
nieuwe vriendin gemaakt: de nieuwe eigenaresse van
een plaatselijke B&B. En wanneer haar vriendin van
haar diensten gebruik wil maken om haar hotel in te
richten en ze bijna alles in Lacey’s antiekwinkel koopt,
krijgt haar onderneming een flinke boost. Alles gaat
perfect—tot iemand op mysterieuze wijze sterft in de
nieuwe B&B. Het stadje staat weer eens op zijn kop en
het inkomen van haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het
is aan Lacey en haar hond om het mysterie tot op de
bodem uit te zoeken. Boek #4 van de serie is
binnenkort beschikbaar!
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11
Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en
romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich
afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanDeel
4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a Girl,
de populairste liefdesadviesblog in New York,
beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties ándermans relaties. Ze heeft één liefde in haar leven:
haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel oog voor
haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in
Central Park. De sexy, gespierde advocaat die elke
dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit
is Daniel...Daniel, een cynische
echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen over
relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt

met de adembenemende vrouw die hij elke dag
tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij
alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu
eens een hond van iemand leent... zou hij haar dan
wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken
dat ze alles van relaties weten. Maar terwijl er
langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken
ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
De Kleuren van het leven Lorraine Fouchet 2018-0704 Kim verruilt het pittoreske eiland Groix voor de Cote
d’Azur, om als gezelschapsdame in dienst te treden
van de steenrijke en dementerende Gilonne. Deze
excentrieke bejaarde krijgt wekelijks bezoek van haar
zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder. Kim raakt
gecharmeerd van het duo. Maar dan ontdekt ze dat de
echte en enige zoon van Gilonne twee jaar eerder is
verongelukt. Gilonne lijkt hier niet van op de hoogte te
zijn. Wie is deze man die wekelijks op bezoek komt?
Kim is vastbesloten dit familiegeheim te ontrafelen.
Ondertussen vraagt ze zich af of ze er wel goed aan
heeft gedaan haar veilige eiland, waar het leven
opgeruimd en overzichtelijk was, te verlaten.
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy
Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer
vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de
permanente bibliotheek van elke lezer die een goed
geschreven mysterie, met een aantal onverwachte
wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je
zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om

een koud weekend door te brengen!” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het
Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY
DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde
boek in een charmante nieuwe cozy mystery serie van
Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net
gescheiden, heeft een drastische stap genomen: ze
heeft haar snelle leven in New York City achter zich
gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige
kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is
verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker,
haar verrast met een romantisch weekendje weg in
een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar
geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht
gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor
Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen!
Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen
stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar
reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de
enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie
is binnenkort beschikbaar!
De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger
had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar
worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde,
Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar
geleden achter in Wildstone, en een carrière als

kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze
niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste
dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een
paar bekende, vurige ogen kijkt…
Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2018-11-20
Downton Abbey in de eenentwintigste eeuw: het
verhaal van een droombaan op een kasteel in
Schotland Als de Nederlandse Josephine Rombouts
met haar gezin aan de Schotse westkust gaat wonen,
grijpt ze de kans om housekeeper op het plaatselijke
kasteel te worden met beide handen aan. Zonder
enige kennis van huishouding of de Britse elite
probeert ze zich staande te houden in haar nieuwe
omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse
landeigenaren, Franse koks, Schotse
onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette en
tradities. Met humor en scherpe observaties beschrijft
Rombouts een microcultuur waarvan het bijna
onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog bestaat.
Tafeldekken met een meetlat, de strenge regels voor
het dragen van tweed – ze verbaast zich vaak, maar
leert snel. De verlaten, ruige natuur van Schotland
vormt het fraaie decor van haar belevenissen.
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer,
de bloedspannende prequel op Zwarte Zomer, heeft
M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen. Een
seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn

volgende doelwit: Washington Poe. Detective
Washington Poe krijgt een moeilijke zaak toegewezen
in M.W. Cravens Brandoffer – de zenuwslopende
prequel op Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District
blijkt een seriemoordenaar mensen levend te
verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat
geen sporen na en de politie heeft geen enkele
aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de verkoolde
overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat
gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt
Poe, een afgedankte detective, gekoppeld aan een
briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly
Bradshaw. Samen ontdekken ze een spoor dat alleen
voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het aantal
slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen
zijn dan levend verbrand worden... ‘Het Britse
antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt
Hilton
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan
Rice 2020-05-17 “DE TOVENAARSRING heeft alle
ingrediënten voor direct succes: samenzweringen,
intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende
relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle
leeftijden aanspreken. Aanbevolen voor de
permanente collectie van alle liefhebbers van
fantasy.”--Books and Movie Reviews. Deze bundel
bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1
Bestverkopende fantasy serie DE TOVENAARSRING

(EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS
VAN KONINGEN), een epische, 17-delige fantasy
serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je
krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand.
Een geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING
en tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat
over het epische verhaal rondom een speciale jongen,
een 14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het
Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier
kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat
door zijn broers, voelt dat hij anders is dan de
anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te
worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de
Koning en de Ring te beschermen tegen de
kwaadaardige wezens aan de andere kant van het
Ravijn. Wanneer hij door zijn vader wordt verboden om
deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van
de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan
zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om
het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te
worden. Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen
familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie,
geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn
kinderen een erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude
Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog
steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet
vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de

Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij
mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij
een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming.
Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de
dochter van de koning. Terwijl hun verboden relatie
opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft.
Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de
tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en
vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft
gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij
het land van de Draken. Voordat Thorgrin op pad kan
gaan en de krijger kan worden die hij zo graag wil zijn,
moet hij zijn training afronden. Maar die wordt
plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in
Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen
en hem en het gehele koninkrijk ten onder willen
brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het
epische verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
samenzweringen, van volwassen worden, gebroken
harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal
van eer en moed, van lotsbestemmingen, van
tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt
naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die
alle leeftijden zal aanspreken. Het boek bevat 82.000
woorden.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen
Luyens 2016-04-16 Het eerste boek dat specifiek
ingaat op de vragen van singles die al een lange

relatie achter de rug hebben Zowat één op de drie
mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is na
een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn
single, maar hun situatie is niet te vergelijken met
jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner. De
nieuwe single is het eerste boek dat ingaat op hun
specifieke vragen en doorbreekt zo klassieke
clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je
leven als single positief invullen? Wat als je behoefte
hebt aan seks en intimiteit, maar nog niet klaar bent
voor een relatie? En hoe kun je als oudere single op
zoek gaan naar een nieuwe partner?
Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In
Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas
geconfronteerd met een vermissing die geen
vermissing blijkt te zijn en een moord zonder lijk.
Bovendien komt ze tot de schokkende ontdekking dat
haar verschrikkelijke verleden minder ver achter haar
ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee Grogan zit als
toerist op de Staten Island-veerboot en ziet iets wat ze
niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar
als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan?
Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al
snel verstrikt in een schokkend web van leugens en
bedrog. De tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor
van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze
erachter komen wat Carolee heeft gezien.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige,

unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten
grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren
worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit
hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen
met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen
mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren? Hoe bereiken
we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we
onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor
– Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's
vermogen om magie over te brengen aan haar lezers
uit zich in krachtige en beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige beschrijvingen
besteden onverwacht veel aandacht aan de
complexiteit van veranderende liefde, maar ook van

veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn
naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest
Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling van een vrouw
(Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet
het geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin,
maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de
auteur voor dit fantastische begin van een serie die
zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies
Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd)
Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die
begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De
35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in ruil voor
haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze
heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily
bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals
gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee
heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks
haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het
ergste van alles: juist wanneer haar relatie met Daniel

opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft.
Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden
dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en
haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze
het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein
stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en
leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op
is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek
in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht
omslaan. En het zalje liefde voor het romantische
genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is
binnenkort verkrijgbaar.
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars Kepler
en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin Juncker is
verbitterd over zijn degradatie naar een klein
politiebureau in het saaie provinciestadje Sandsted.
Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan,
aangezien er een advocaat vermoord wordt in het
stadspark en híj het onderzoek moet leiden. In
Kopenhagen onderzoekt journaliste Charlotte
Junckersen een anonieme tip: de terroristische
aanslag die een paar maanden eerder plaatsvond, had
wellicht voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin
Juncker, weigert zich erover uit te laten uit angst dat
hun levens in gevaar komen. Rechercheur Signe
Kristiansen, Junckers voormalige partner, is wel bereid

om de zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar
handen vol aan enkele privézaken. Als er echter een
onthoofd lichaam wordt aangetroffen en er een
verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt Signe zich
alsnog vast in het onderzoek. Het was al warm in
Kopenhagen, maar de zomer wordt nog broeieriger…
'Een Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.'
VN Detective en Thrillergids **** 'De plots van Faber
en Pedersen mogen er zijn. Het duo weet verhaallijnen
behendig te vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken
over het gereedschap en de energie te beschikken
voor een fijne reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is
nogal een opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd
in de vijf sterren-categorie is gevallen te evenaren. En
toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van de
Krimimessen publiekprijs 2021
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3)
Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint
met Eens weg (boek 1): een gratis download met meer
dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode
prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel
aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar
als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te
boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt
de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze zaak op te lossen:

Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet
bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de
stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst
afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de
misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer
snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint
haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar
obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer
misschien wel veel te ver om haar nog van de afgrond
terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar
naar de verontrustende wereld van prostituees, van
gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert
dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop
zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat
beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is,
worstelt Riley in een panische race tegen de klok om
de diepten van de geest van de moordenaar te
doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een
uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens
begeerd is een duistere psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft
lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige reden
dat ik nog leef, is omdat de baby in me groeit. Mijn
baby heeft mijn leven gered. Nu ben ik een gevangene
in het bolwerk van Cato. Hij is kwaad op me. Elke keer

dat hij naar me kijkt, is hij woest. Hij weigert met me te
slapen, omdat ik nu de vijand ben. Maar ik mis hem ...
en hij mist mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn vader
te redden, maar nu betekent hij iets voor mij. Ik geef
om hem en ik weet dat hij om mij geeft. Kan ik zijn
vergeving verdienen? Kan ik zijn vertrouwen
verdienen? Maar zelfs als me dat lukt, zal hij me dan
toch neerschieten?
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin
van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur
Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de
anonieme afzender dat het aantal buitenlandse
studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet
verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte
met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat
hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden.
Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een
sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat
niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus dan te proberen om het
raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is
begonnen.
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In
'De glorie van Rome' beschrijft oudhistoricus Adrian
Goldsworthy de werking en de kracht van het
Romeinse leger, en laat hij zien waarom dit het

succesvolste leger ooit was. In 'De glorie van Rome'
beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de
werking en de invloed van het Romeinse leger, het
beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend.
De legioenen waren niet 'slechts' uit op de
overwinning, maar ook op de totale vernietiging van
hun vijanden. Deze agressieve Romeinse
oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor een
groot deel gekenmerkt werd door vrede en welvaart.
Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en
militaire macht in beeld. 'Als je ooit twee boeken over
het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan één van
die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The Observer'.
De dochter van de President James Patterson 202106-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe
het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het
Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale
terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar
een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en
alle connecties die hij als president heeft opgedaan in
om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op
zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij
Nederland
Twijfel trainen Renate Rubinstein 2015-12-18 ‘God wat
een idioot plan!’ Na het einde van een grote,
onmogelijke liefde neemt Renate Rubinstein in 1951
een radicaal besluit. Ze verbrandt haar schepen achter
zich en vertrekt, eenentwintig jaar oud, naar Israël.
Woont acht maanden in een kibbutz, dan twee jaar in
Jeruzalem, en maakt intussen tal van reizen door het
land. Alles in de hoop het spook van de voorbije liefde
af te schudden. Haar belangrijkste gezelschap is
daarbij haar dagboek. Scherp beschrijft ze het
uitzonderlijke land waar ze nu woont, de jonge staat
die na de holocaust een nieuw begin wil maken voor
de joden van de wereld. Zo mogelijk nog scherper kijkt
ze naar zichzelf, een jonge vrouw die, om haar eigen
redenen, ook al op zoek is naar een nieuw begin. Wat
wil ze eigenlijk? Wat heeft Israël te maken met haar
liefdesverdriet? Twijfel Trainen, een keuze uit de
Israëlische dagboeken, met een nawoord van Hans
Goedkoop, geeft een uniek, intiem beeld van die
zoektocht. In de aantekeningen ondervraagt Renate
Rubinstein zichzelf met koppige naïviteit over liefde,

angst, herinnering en landschap, zonder te weten wat
de lezer nu wel weet: dat ze de basis legde voor een
schrijverschap dat haar in later jaren tot de
invloedrijkste columnist zou maken die ons land ooit
kende.
Hebzucht Arne Dahl 2013-06-01 Tijdens een G20-top
over de financiële crisis worden twee mensen op
beestachtige wijze vermoord. Terwijl hij zijn laatste
adem uitblaast, fluistert een van de slachtoffers
geheimzinnige woorden. Vormen deze woorden de
onthulling van een internationaal misdaadnetwerk? De
eerste zaak voor de geheime Europol-unit Opcop.
Korte tijd later wordt in een bos bij Londen weer een
lijk gevonden dat op eenzelfde verschrikkelijke manier
is toegetakeld. Het internationale team van Opcop tast
in het duister. Eén ding wordt de mannen wel steeds
duidelijker: de omvang van het misdrijf doet zelfs de
meest ervaren agenten naar adem happen.
De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13
Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazcatekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete
zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar
zijn de doden? Open het oog!’ In zijn notitieboekje
staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en
aantekeningen over ‘bezoekers’. Als de Nederlandse
toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz de
man vinden, worden ze ongewild het middelpunt in
deze zaak. Wat was de man in hemelsnaam op het
spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of door wát?

Tijdens hun spectaculaire zoektocht door de woestijn
wordt de sluier van het mysterie opgelicht en krijgen ze
zicht op een alternatieve geschiedenis van de
mensheid... Maar is de wereld daar klaar voor?
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-1103 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de
meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen
die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn
eerdere dagboeken Met de eerste twee dagboeken is
Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn
meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tvseries van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld
meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en
ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.'
Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-MaarNiet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er
een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig
wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er
niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet
constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is:
hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het
overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel
op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan
houden in een poging weer wat meer grip op de
werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder

geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is.
Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in
Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet.
En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen
over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik
zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het
rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01
Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen...
welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van
voormalig Hollywood-lieveling River Lane is
bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil
ze een documentaire opnemen over het pittoreske
stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig
moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben
van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze
hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton
Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet
het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de
les houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount
Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan
gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is

vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is
mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt
zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe
lang hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het
weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet
Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig
thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen dat
haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als
gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance
verslinden – en hardop moeten lachen om een
onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde
marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
De weg naar Cliffrock Castle Josephine Rombouts
2020-09-01 Josephine Rombouts en haar man raken
op een dood spoor als blijkt dat hun zoons niet goed
gedijen in het Nederlandse onderwijssysteem. Daarom
besluiten ze te reageren op een advertentie die een
nieuw bestaan in een ecogemeenschap in Schotland
belooft. Als ze zijn aangekomen in de Schotse
Hooglanden, blijkt de realiteit daar rauwer dan de
ecologische droom die hun was voorgespiegeld. emDe
weg naar Cliffrock Castleem beschrijft het vertrek uit
Nederland, de weg langs onderwijsbegeleiders en
leerplichtambtenaren, een strafzaak en het opbouwen
van een nieuw leven in een ander land. Josephine
moet in haar nieuwe woonplaats leren omgaan met
een manische landeigenares, een pyromane Japanse
monnik, stugge Schotse medebewoners, veel sneeuw
en een spookdorp. Als ze hoort dat op een naburig

landgoed, Cliffrock Castle, een witte cottage
beschikbaar is en een huishoudster wordt gezocht,
grijpt ze deze onwaarschijnlijke strohalm met beide
handen aan.
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack
Mars 2016-09-20 “Een van de beste thrillers die ik
gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je
vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur
ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet
wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek
#2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP
ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een
biologisch middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft
de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een
wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen
voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog
steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar
wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd,
hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien.
Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich
een weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen
familie komt in gevaar. Haar kracht wordt getest, en
terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar
naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil
Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en

aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor
Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de
terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat
het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller
en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon
voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan
voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat
zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een
politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op
het drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is
boek #2 in de Luke Stone reeks, een explosieve
nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen.
Boek #3 in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De
moord op Arno Linter lijkt een eenvoudige klus. Alles
wijst in de richting van een labiele jongen met
agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout
twijfelt en volgt de visie van haar team niet... Wanneer
er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle blikken
op haar gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel
tijd krijgt Liese niet, want een gruwelijke vondst in een
Antwerps park vraagt alle aandacht van de
moordbrigade: er is een jong koppeltje omgebracht.
Zo?n dubbele moord is nooit gezien en bovendien laat
de dader een boodschap achter. De sensatiepers
likkebaardt, de publieke opinie keert zich tegen de
traagheid van de politie. Met een team vol twijfels moet
commissaris Liese Meerhout een moordenaar stoppen

die zijn tempo genadeloos opdrijft en er plezier in
schept haar persoonlijk uit te dagen met
raadselachtige aanwijzingen.
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