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inspirerender kunt worden.
Simple Smart BBQ Julius Jaspers 2018-05-01 In Simple Smart BBQ laat
Julius Jaspers zien hoe je op de meest eenvoudige manier de beste
resultaten kan halen uit je BBQ. Door te werken met goede ingrediënten
en aan de hand van alle tips van Julius kan iedereen de lekkerste BBQ
gerechten voorschotelen. De vlees-, vis-, groente-, rubs-, marinade- en
sausrecepten die in dit boek aan bod komen zijn geschikt voor diverse
BBQ's en op verschillende momenten in het jaar.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27
In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen
worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroﬀen. Gezien
de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt
de FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen
wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar
laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds
van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar
stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een
seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn
om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als
dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in
de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,

Meer door minder Joshua Becker 2016-11-23 ‘Meer door minder’ is een
inspirerend boek van Joshua Becker over het creëren van ruimte in je
huis, je leven, je hoofd en je bezit. Becker laat zien dat een
minimalistische levensstijl geworteld is in eeuwenoude theorieën en
methodes over afstand doen van bezit. Door alle ruis en rommel uit zijn
omgeving weg te halen, is Becker een gelukkiger, geconcentreerder en
een meer tevreden mens geworden. Het opruimen van alles wat
overbodig is geeft letterlijk en ﬁguurlijk ruimte in je leven!
Zeil- en tuigtrim Ivar Dedekam 2006 Tips en trucs om de boot sneller te
laten zeilen.
Het geheim van charisma Olivia Fox Cabane 2014-07-29 Is het mogelijk je
charisma te vergroten? Het antwoord op deze vraag is: ja! Veel mensen
denken dat charisma is aangeboren – je hebt het (Bill Clinton, Steve Jobs,
Oprah) of je hebt het niet. Maar dat is simpelweg niet waar, betoogt Olivia
Fox Cabane. Charismatisch gedrag kan door iedereen aangeleerd én
geperfectioneerd worden. Olivia Fox Cabane onderzoekt in dit boek wat
charisma nu precies is. Charismatisch(er) worden betekent niet dat je
persoonlijkheid moet veranderen – het gaat er juist om nieuwe
vaardigheden toe te voegen aan de persoonlijkheid die je al bent. Het
geheim van charisma laat je zien hoe je invloedrijker, overtuigender en
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psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn
psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware
psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare
geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen
worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller
met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in
een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die
ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley
Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Verloren land Ece Temelkuran 2019-03-26 Zeven stappen van democratie
naar dictatuur ‘Verloren land’ van Ece Temelkuran, een van de
invloedrijkste politiek commentatoren van Turkije, is een hartstochtelijke
en urgente verdediging van onze democratie. In dit persoonlijke en
politieke betoog ontleedt Temalkuran de wereldwijde opkomst van het
populisme. Ze toont in ‘Verloren land’ aan dat de westerse landen al
slaapwandelend bezig zijn hun eigen democratisch bestel te verlaten. De
politieke situatie onder Erdogan in haar moederland Turkije is volgens
Temelkuran onderdeel van een wereldwijd fenomeen en moet daarom
gezien worden als een waarschuwing voor landen, die na Turkije en
Hongarije politiek verlamd kunnen raken. Ook Nederland, waar onder
invloed van Wilders en Baudet partijen als de VVD eveneens steeds
populistischer worden, loopt volgens haar gevaar. ‘Scherp, onderhoudend
en ontroerend.’ Sinan Can Ece Temelkuran (1973) is journalist, politiek
commentator en succesvol auteur. Vanwege politieke onderdrukking
heeft ze Turkije moeten verlaten. Temelkuran schrijft onder meer voor
The Guardian en The New York Times en heeft drie miljoen volgers op
Twitter.
Truck Technology International 1988
Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat
kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen
zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken
aan elkaar met gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De
scheuren maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi
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maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe van kintsukuroi, de kunst
van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken schaal of een
teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het
onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de
hand van tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel
theorie als praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd en hoe is
deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen?
Lees, leer en lijmtegenslagen met een gouden randje!
Droom van een zomer Susan Wiggs 2021-09-23 Een nieuw deel in de
Avalon-serie: een zomers verhaal om bij weg te dromen. Met nog twee
jaar te gaan, kan Sonnet Romano al bijna alles afvinken van haar to-dolijstje-voor-mijn-dertigste. Carrière: check! Ze heeft net een prestigieuze
reisbeurs in de wacht gesleept. Relatie: ze heeft een geliefde, die iets erg
belangrijks doet in de politiek. En dan woont ze ook nog in Manhattan.
Wat wil een meisje nog meer? Misschien verliefd – écht verliefd worden?
Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit ze baan, beurs en
vriendje in de wacht te zetten en terug te keren naar Avalon, het dorpje
aan het meer waar ze is opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens
kus bij het meer ze nooit is vergeten...
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland
van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos.
Als op een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet
hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er
anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van
moord zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord
gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock
weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een levendige
beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thrilleren fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste
tempelridder, De heks van Weﬀord, De gehangene van Dartmoor, Het
mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het
klooster en De dood van de erfgenaam.
De dwaling van de beeldenstormer Koen Lemmens 2021-02-23 Deze
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bundel houdt een fris pleidooi om bewust om te gaan met onze traditie,
want als we vandaag zijn wie we zijn, is dat ook te danken aan de vorige
generaties. De tien essays handelen over onze identiteit, als individu,
maar ook als lid van een ruimer sociaal en cultureel-historisch verband.
Koen Lemmens onderzoekt wat het betekent om een maatschappelijke
structuur, instellingen, sociale zekerheid, cultuur, taal of religie van
voorgangers te erven. En wat het betekent om ze vervolgens over te
dragen aan wie na ons komt.
Voeten en nagels Johan Toonstra 2017-09-13 Voeten en nagels is de
herziene versie van Nagelaandoeningen (2010). Dit boek helpt
voetzorgverleners als (medisch) pedicures, podotherapeuten en
podologen de meeste nagelaandoeningen te herkennen. Het biedt
bovendien informatie over de mogelijke oorzaken. Met deze kennis kan de
voetzorgprofessional beslissen de nagelafwijking - indien mogelijk en
nodig - zelf te behandelen, te kiezen voor een afwachtend beleid of door
te verwijzen naar de huisarts. Het boek helpt ook de cliënt goed te
informeren over alle aspecten van de nagelaandoening. De auteurs
behandelen afwijkingen in de vorm en structuur van de nagel,
kleurverandering, loslaten van nagels, afwijkingen rondom de nagel zoals
omloop, afwijkingen bij psoriasis, bij schimmelinfecties en bij andere
huidaandoeningen, de pijnlijke nagel, aandoeningen door trauma, invloed
van geneesmiddelen op het nagelapparaat, veranderingen door
inwendige ziekten en tumoren van het nagelapparaat. De auteurs, beiden
(voormalig) dermatoloog, schreven eerder voor voetzorgverleners Voeten
en huid (2009, tweede editie 2016), Voeten en kanker (2016) en Voeten
en schimmels (2016). In Voeten en nagels, de tweede editie van
Nagelaandoeningen (2010) kan gezocht worden op symptomen en op
oorzaken van nagelaandoeningen die in het boek worden behandeld.
Ruim 200 afbeeldingen van hoge kwaliteit maken de teksten inzichtelijk
en vergemakkelijken het herkennen van speciﬁeke beelden.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 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
mercedes-engine-om442-valve-clearance

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
Tekens zijn overal Laura Lynne Jackson 2020-06-04 Liefde vergaat
nooit. Een boek vol hoop en troost. De band die je hebt met je dierbaren
verdwijnt niet na de dood. Je houdt niet ineens op met van iemand
houden of aan iemand denken. En soms gebeurt er iets, droom je iets,
voel je iets waarvan je denkt: zou het? Ben ik gek of is dit een teken?
Zelfs de nuchterste mensen hebben weleens iets meegemaakt dat ze niet
konden plaatsen. Laura Lynne Jackson is een van de bekendste mediums
uit de Verenigde Staten. In Tekens zijn overal laat ze ons door middel van
voorbeelden zien dat wat we vaak instinctief voelen klopt. Ze vertelt
verhalen van mensen die bizarre ervaringen hebben meegemaakt, zoals
een moeder die sinds het overlijden van haar zoon overal herten
tegenkomt; ze wordt er zelfs midden op de snelweg door gestopt. Of de
vrouw die een dollarbiljet ontvangt met de naam van haar overleden man,
als teken dat het goed met hem gaat. En het nummer van Elvis Presley
dat Laura Lynne Jackson altijd op de sterfdag van haar vader ergens
onverwacht hoort. Als je ervoor openstaat, dan heb je geen medium nodig
om je te vertellen wat je diep van binnen eigenlijk al weet. Tekens zijn
overal is een boek vol liefde, hoop en troost. Laura Lynne Jackson
studeerde in Oxford en heeft jarenlang Engels gedoceerd. Ze is een
gecertiﬁceerd medium en is verbonden aan de Forever Family Foundation
en Windbridge Research Center, waar ze ingezet wordt om mensen te
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helpen die iemand zijn verloren.
Drie korte verhalen van Sophie Hannah Sophie Hannah 2011-10-14
De drie verhalen Het octopusnest, De vraagprijs en Uitgerekend hier zijn
kort en leuk geschreven.
Het komt wel goed met jou E. L. Todd 2021-07-01 Silke geeft haar
gevoelens aan zichzelf toe, ook al wil ze dat niet. Ze haat Arsen om wat
hij haar heeft aangedaan, maar ze haat het feit dat ze nog steeds van
hem houdt nog meer. Het zou gemakkelijk zijn om bij Pike te blijven, maar
er was geen passie in die relatie. Waarom is ze zo geobsedeerd door deze
ex-gedetineerde? Waarom kan ze niet uit zijn buurt blijven? Roland en
Jasmine hebben afgesproken in een bar, en ze hebben het over hun
relaties. Jasmine dringt erop aan dat Roland uit de kast komt en de
waarheid vertelt. Heath verdient het niet om een vunzig geheim te zijn.
Roland weet dat dit waar is, maar zal dat iets veranderen? Reid geniet
van zijn tijd met Jasmine en wanneer ze een avondje gaan bowlen, begint
het hem te dagen dat zij misschien de ware voor hem is. Maar hij is
verward door haar complete onverschilligheid aan het eind van de avond.
Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij weg wil? Waarom gaat ze er altijd
van uit dat hij niet geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet vertelt?
Slade en Trinity bereiden zich voor op hun bruiloft, maar ze hebben
allebei verschillende ideeën over wat ze willen. Skye en Cayson helpen
met de planning, maar dat leidt meestal tot ruzie. Clementine gaat er
eindelijk mee akkoord om haar relatie met Ward openbaar te maken,
maar hoe zal Cayson reageren? Sean gaat naar huis, naar zijn
liefhebbende vrouw, maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot toe.
Wat zal er met zijn gezin gebeuren?
De Camino Anya Niewierra 2021-05-25 Het nieuwe boek van Hebban
Thrillerprijs-winnaar Anya Niewierra. Een jaar na de zelfmoord van haar
man besluit Lotte zijn route over de Camino te herlopen. Maar dan
ontrafelt ze een duister geheim. De 44-jarige chocolatier Lotte Bonnet
woont al jaren gelukkig in Zuid-Limburg met haar man Emil, een
voormalige vluchteling uit Bosnië. Maar dan pleegt Emil onverwacht
zelfmoord tijdens het lopen van de Camino en blijft Lotte ontredderd
achter. Als ze elf maanden later naar Bosnië reist om zijn as uit te
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strooien, ontdekt Lotte dat Emil heeft gelogen over zijn identiteit. Ze
schakelt een advocaat uit Sarajevo in om onderzoek te doen naar zijn
verleden, en die komt tot een schokkende ontdekking. Ondertussen gaat
Lotte zelf de Camino lopen, exact volgens de route en planning van Emil.
Ze wil achterhalen wat hem tot zijn wanhoopsdaad dreef. Maar iemand
volgt haar, iemand die niet wil dat ze de waarheid ontdekt.
Mijn droom van Afrika Corinne Hofmann 2011-11-07 Ik moet toch een
leven kunnen opbouwen na Afrika, denkt Corinne Hofmann bij zichzelf na
een lezing over haar tijd bij de Masai. Ze besluit een sabbatical te nemen
en op zoek te gaan naar wat ze echt wil. Ze maakt een voettocht van 720
kilometer door Namibië en laat zich meevoeren door het prachtige land.
Kenia mijdt ze bewust, om eindelijk los te komen van haar verleden daar.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Corinne moet toegeven
dat het land haar trekt... Wanneer haar dochter Napirai te kennen geeft
dat ze haar vader wel zou willen zien en dat ze op zoek wil gaan naar haar
roots, nemen moeder en dochter een aantal weken vrij om Napirais
geboorteland beter te leren kennen. Eenmaal weer in Kenia wordt Corinne
in vervoering gebracht door de prachtige rode kleuren van de Masaikrijgers en de onvergetelijke geuren van haar tweede vaderland. Na een
reis van twee maanden is het eindelijk zover: Napirai ontmoet haar vader
Lketinga, Mama Masulani en haar halfzusjes.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris
verliefd op haar is, wordt ze geconfronteerd met harde keuzes die ze
moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig
zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten
achter de relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed
om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te zetten om
Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze dan geen
enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie
van den Ham.
Diesel Progress North American 1987
Gevaar in het moeras Lena Diaz 2021 Gevaar in het moeras Als nieuwe
politiechef in Mystic Glades krijgt Zack Scott een pittige zaak op zijn bord:
4/6

Downloaded from amalattea.com on August 17, 2022 by
guest

drie vrouwen zijn verdwenen in het moerasgebied buiten het stadje, en er
wordt geﬂuisterd dat ze zijn ontvoerd door een maniak. Wanneer een
vrouw het bos uit komt rennen en voor zijn auto springt, weet Zack
meteen dat het een van de slachtoﬀers is. Kan de mooie Kaylee Brighton
hem nu naar haar ontvoerder leiden, of wil het monster juist dat ze in zijn
gruwelijke val lopen? Gruwelijke legendeEen lichaam bungelend aan de
beruchte History Tree zorgde voor een einde aan hun tienerliefde: Brock
McGovern werd gearresteerd en weer vrijgelaten, en Maura Antrim
verdween uit zijn leven, te bang om hem bij te staan. Nu, twaalf jaar later,
zijn ze terug op de plek van de moord. Twee vrouwen worden vermist, en
Maura is vastbesloten Brock - inmiddels FBI-agent - ditmaal wél te helpen.
Samen moeten ze de confrontatie aangaan met een dreiging die nooit is
verdwenen... Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een
feestje zonder date. Regel twee: De jongen die je meeneemt is in ieder
geval een atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie
Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan
een aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met
haar hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat
ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot werd
vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En
daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen.
Er zit dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende
feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie
Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de
allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis
binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een atletische bad
boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew niet
weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys.
SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse
en LGBT romans. Ze stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst.
Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te
veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier
continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen
mercedes-engine-om442-valve-clearance

Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen
Dromen’
Oneindige liefde Emanuela Deyanova 2020-10-15 In het begin is iedere
relatie fantastisch. Maar eigenlijk ken je elkaar nog niet écht. Tot je
opeens in die eerste crisis terechtkomt en je ontdekt dat ook deze relatie
niet altijd loopt zoals je zou willen. Gelukkig is er goed nieuws: liefde kun
je leren. Een ﬁjne relatie krijgen en houden is een vaardigheid. Ontdek
welke liefdestaal jij en je partner spreken, hoe je je frustraties overwint,
hoe je je aantrekkingskracht en seksualiteit versterkt, hoe je écht leert
luisteren naar de ander en vooral: dat een crisis niet het einde hoeft te
betekenen, maar juist het begin kan zijn van een veel diepere verbinding.
Met Oneindige liefde verstevig je je relatie in zeven simpele stappen en
creëer je een veilige, liefdevolle omgeving voor je kinderen om in op te
groeien.
Meer dan intelligent Tessa Kieboom 2017-09-28 Niet elke hoogbegaafde
gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van,
de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan
niet om met hoge verwachtingen.In dit baanbrekende boek leggen
hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele
valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook
concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te
laten ﬂoreren en gelukkiger in het leven te staan.
Levend speelgoed Luc Deﬂo 2019 Rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk
Deleu worden geconfronteerd met de verdwijning van studentes en het
spoor leidt naar een goede studievriend van Mendonck.
De terugkeer van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke
Sellnick.) 2021
Wie niet weg is M.J. Arlidge 2017-11-07 Nog nooit werd het zo
persoonlijk voor Helen Grace als in Wie niet weg is Deel 6 in de Helen
Grace-serie ‘Arlidge voert ons met gevoel voor psychologie en vaart door
dit stevig geplotte verhaal dat een knetterende verrassing in petto heeft.’
Vrij Nederland ‘Goed uitgewerkt.’ de Volkskrant Helen Grace was een van
de beste rechercheurs van Southampton, maar nu zit ze in de gevangenis,
tussen de moordenaars die ze daar zelf heeft doen belanden. Ze weet dat
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ze maar op één manier vrij kan komen: overleven totdat haar rechtszaak
voorkomt en op de een of andere manier haar onschuld bewijzen. Maar
dan wordt er een verminkt lichaam gevonden in de cel naast die van haar
en vreest Helen voor haar eigen leven. Er loopt namelijk een moordenaar
vrij rond in de gevangenis en ze moet hem vinden, voordat zijzelf het
volgende slachtoﬀer wordt… De pers over M.J. Arlidge 'Doet niet onder
voor Karin Slaughter… De plot zit prima in elkaar, tot en met de
ontknoping.’ Trouw ‘Sterk visuele hoofdstukken met een hoog
adrenalinegehalte.’ Algemeen Dagblad ‘Het zesde en misschien wel beste
deel in de serie met inspecteur Helen Grace is een voortreﬀelijke thriller
met psychologische, onderhuidse spanning.’ Gooi- en Eemlander
‘Verslavend. Lezers zullen met veel haast en energie door dit boek heen
scheuren.’ Daily Express
Zonder angst Lisa Gardner 2015-10-15 Detective D.D. Warren raakt
gewond bij het intensieve onderzoek naar moorden die verdacht veel
lijken op die van seriemoordenaar Harry Day. Alleen: Harry Day is al
veertig jaar dood. Het spoor leidt naar zijn twee dochters. Shana Day trad
in haar vaders voetsporen en zit al jaren vast voor meerdere moorden.
Zijn andere dochter, Adeline, werkt inmiddels als psychiater en heeft een
zeldzame genetische aandoening waardoor ze geen pijn kan voelen. D.D.
Warren gaat op bezoek bij Adeline. Hoe kan haar zus, die al tien jaar
eenzaam is opgesloten, de belangrijkste verdachte zijn voor deze brute
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moorden? Of is Adeline zelf misschien beïnvloed door haar vader?
De man die tweehonderd keer ontsnapte Horace Greasley 2014-04-18
Horace is pas twintig als Hitler in 1939 Tsjechoslowakije en Polen bezet.
Hij neemt dienst in het Engelse leger en wordt in mei 1940
krijgsgevangen gemaakt. Na een gruwelijke reis belandt hij in een Duits
werkkamp in Polen. Ontsnappen is onmogelijk vanwege de geïsoleerde
ligging van het kamp. Dan ontmoet Horace de zeventienjarige tolk Rosa
uit Silezië en wordt meteen verliefd. Hij wil Rosa zo vaak mogelijk zien en
breekt 's nachts uit om in de vroege ochtend weer terug te keren naar zijn
barak. Keer op keer tarten Horace en Rosa het noodlot uit naam van de
liefde. Dit boek is gebaseerd op een nog niet eerder verteld, waargebeurd
verhaal; op informatie van ooggetuigeverslagen en meer dan honderd uur
interviews. Het is een getuigenis over oorlogsgeweld, heldenmoed, en hoe
liefde kan bloeien in de meest onmogelijke situaties.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school
met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de
monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is
om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze
bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend.
Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder
de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en
Melody te laten mislukken.
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