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Cornwall. Hier mag ze de uitgebreide bibliotheek
Honden opvoeden en trainen voor Dummies /

van de familie Trevillion catalogiseren. Het huis is

druk 1 Jack Volhard 2010

een welkome schuilplaats voor Jude en ze raakt

Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky

er zelfs compleet van in de ban wanneer ze een

2018-06-28

tragische geschiedenis ontdekt, met daarin de

Een affaire in Cornwall Liz Fenwick 2014-03-10

suggestie van een verborgen schat. Maar de

Als Jude voor het altaar staat, wordt de druk van

huidige eigenaar blijkt niet half zo veel van

haar aanstaande huwelijk haar plotseling te veel.

Pengarrock te houden als zij, en wil het huis

Ze vlucht de kerk uit en laat heel wat achter: een

verkopen. Kan ze hem op tijd op andere

verbijsterde verloofde, haar woedende moeder en

gedachten brengen?

gasten die genoeg stof tot roddelen hebben voor

Acoustic Guitar Manual Paul Balmer 2011-01 by

de rest van het jaar.Vol schuldgevoel en

Paul Balmer Most rock and pop guitarists begin

schaamte trekt Jude zich terug in Pengarrock,

their playing on an acoustic guitar, and the

een vervallen landhuis boven op een klif in

advent of MTV s Unplugged and improvements in
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acoustic amplification mean this once poor

nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’ met deze

relation has returned to centre stage although, of

klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn.

course, the acoustic guitar has always reigned

Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen

supreme in classical, flamenco, folk, delta blues

tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs laten

and country music. Superbly illustrated and

in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder

designed, the manual includes case studies of

en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan

key models from a Martin D28 to a Yamaha

de laatste onderzoeken uit de wetenschap en

budget classic and explains in detail how to set

voorbeelden uit de praktijk.

up, maintain and repair most popular types of

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04

acoustic guitar. a must-buy Total Guitar

Wegdromen met een verhaal dat je raakt met

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24

Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle

Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb

Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een

verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit

kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam

met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en

Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een

ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots

droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt,

een onverwachte wending neemt, dringt het tot

weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze

me door dat de waarheid aan het licht moet

terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt

komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat

ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer

maakt het een miljoen keer erger.

Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar

De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke

drie prachtige dochters, toch ineens uit

2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen die aan

onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk

het begin van de hormoonchaos staan of er

alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de

middenin zitten. Meer dan de helft van de

band tussen Isabelle en haar dochters als er een

vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die

geheim uit het verleden aan het licht komt?

veroorzaakt worden door hormonen die uit balans

Liefde als het erop aankomt Daniela Krien

zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename...

2020-03-03 Liefde als het erop aankomt van

De meeste van deze symptomen bij vrouwen

Daniela Krien is een sprankelende roman over

boven de 40 zijn het resultaat van een

liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je

verandering in de hormoonbalans, en worden niet

buigt, maar nimmer breekt. Liefde als het erop

goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet

aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen

wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen

van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en als
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jongvolwassenen de val van de Muur meemaken.

alledaagse.’ – Deutschlandfunk

Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

geworden tegen het einde van de ddr en hebben

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

betekent liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

ontmoet op een zomeravond haar toekomstige

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen

en hun verdriet is eindeloos. Judith, Paula’s beste

van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen

ouders alle contact met zijn vader verbroken,

naar tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld

maar nu JP van plan is de vuile was over de

zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert

familie buiten te hangen, voelt Colm zich

tussen het zorgen voorhaar kinderen en haar

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

drang te schrijven. Malika was een talentvolviolist;

daarvoor de degens moet kruisen met de

de hoop op een mooie toekomst vervliegt echter

charmante en onafhankelijke Margot. In de pers

wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur

succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord

is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend

aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over

en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om

hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie

met regenachtige dagen op de bank onder een

over honderd jaar iets wil leren over het leven

dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

hét boek dat ik zou willen overhandigen aan

bent.’ Libelle

iedereen die meer te weten wil komen over

Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De

hedendaagse Duitse literatuur, het land en het

Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN

volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en

RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de

ontroerend, zonder ideologische pretenties maar

Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn

mét uiterst precieze observaties van het

nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen
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wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim

macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet

zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het

doen wat ze kan om Argon te vinden en hem

Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor

terug te halen. In een schokkende plotwending

vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’

leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur zijn,

leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk

hij ook een verborgen zwakte heeft—één die hem

Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt

wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen

erachter dat er nog sterkere machten dan hij in

Thor en de anderen er in slagen om de Ring te

het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de

bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen

heerseres te worden die ze voorbestemd is om te

de koningin worden die haar volk nodig heeft?

zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te

Wat zal er terecht komen van het Zwaard van het

verenigen en Andronicus voorgoed weg te

Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En

drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze

wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN

dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren.

RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal

Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor

van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,

ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze

ridders en draken, intriges en politieke

raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere

machinaties, van volwassen worden, van

zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils

gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad.

broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden

Het is een verhaal van eer en moed, van

om de macht over te nemen. Er lijken overal

lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie

spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen

die ons meeneemt naar een wereld die we nooit

leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te

zullen vergeten, en die alle leeftijden zal

zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk

aanspreken.

een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het

zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door

verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het

twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord

uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de

door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven,

riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad

Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk

tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar

ten strijde trekken als ze willen overleven. Het

hij het goed mee kon vinden. Een verdomd

wordt een race tegen de klonk om Andronicus te

lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar

verslaan en de Ring te redden van complete

waarna hij direct op zijn doel afging en me bij

verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de

hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen

paul-balmer-haynes-fender-telecaster-manual

4/13

Downloaded from amalattea.com on
August 13, 2022 by guest

zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar

Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder

hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik

openhartig en meeslepend over het leven dat zij

verborg mijn verontwaardiging en ging door met

en de andere leden van de familie - moeder

mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer

Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar

tegen op een manier die ik nooit had verwacht.

kinderen Richie en Francis - leiden, voor en

Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en

tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar

dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.

vooral is er ruimte om na te denken over een

Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.

leven daarna. Hoe neem je afscheid van een

Fender Bass Manual Paul Balmer 2010-01-01 by

gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld,

Paul Balmer This manual covers the Fender Bass

angst en verraad; hoe verhoud je je in een

guitars in detail, explaining how to maintain them,

nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de

set them up to get the best sound, and repair

buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In

them when things go wrong or damage occurs.

gesprekken met haar therapeute geeft Astrid

Leo Fender s design concept based on his own

Holleeder volledige openheid over haar diepste

Telecaster guitar was the first large-scale

zielenroerselen, en zijn we getuige van de

production bass guitar and changed the sound of

hernieuwde band met haar dochter Miljuschka,

popular music forever. Superbly illustrated and

over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je

designed, this manual includes case studies of

nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een

key models everything from the Bass VI to a

vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven

Fretless Jaco Pastorious Jazz model.

stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

De geruchten Hugo Claus 1997 Na drie jaar keert

Fender Telecaster Manual Paul Balmer 2009 by

een man terug in zijn geboortedorp, dat

Paul Balmer This manual covers the Telecaster in

vervolgens wordt opgeschrikt door vreemde

detail, explaining how to maintain it, set it up to

gebeurtenissen.

get the best sound, and repair it when things go

Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09

wrong or damage occurs. Originally introduced in

Familiegeheimen - het slot van een trilogie,

1950 as the Broadcaster, the Telecaster was the

samen met Judas en Dagboek van een getuige -

first production electric guitar and remains one of

is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald

the most popular. Superbly illustrated and

wordt door anderen. Een leven waarin Astrid

designed, this manual includes case studies of

Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest

key models everything from a 1948 prototype to a

voor de liefde en niet voor de haat. In

2008 closet classic but also gives appropriate
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attention to today s affordable Squier versions.

nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem

Superbly illustrated, this manual covers

komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets

everything a Tele enthusiast needs to know

ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar

Hartlepool Mail

heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké,

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik

toegegeven, misschien is Nathan wel een etter.

was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek

Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij

had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als

niet.

het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen

Filosofie voor een weergaloos leven Lammert

Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in

Kamphuis 2018-06-07 Voor het leven is er geen

New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het

generale repetitie. Je hebt slechts één kans.

Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt

Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun

hij op plantages in Louisiana, vaak onder de

je bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt

meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop

Diogenes je om je authentieke zelf te zijn,

zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt

Epicurus om niet te veel geld uit te geven tijdens

Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt

de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor

12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van

een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde

zijn gevangenschap in een van de donkerste

denkers helpen je een handje: André Hazes

periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het

daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van

boek slaat direct in als een bom en opent vele

Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In Filosofie

Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van

voor een weergaloos leven laat Lammert

het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd

Kamphuis zien dat filosofie minder onbegrijpelijk

door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd

en hoogdravend is dan we vaak denken. In

geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De

achttien prikkelende stukken toont hij hoe zowel

film won de Golden Globe voor Beste Film en is

eeuwenoude als hedendaagse denkers je kunnen

genomineerd voor negen Oscars, waaronder die

bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel

voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het

biedt troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen,

eerst in Nederlandse vertaling. Met een

creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot

voorwoord van Steve McQueen en een inleiding

meer plezier in je werk. Laat je verrassen door

van Bianca Stigter

deze toegankelijke manier van filosoferen ¿ en ga

Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het

zelf aan de slag!

politiebureau zit een jongen van zestien

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en
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waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.

hectische leventje in Amsterdam achter zich

Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

gelaten en is met haar man een bed and

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets

breakfast begonnen in Umbrië. Onder de

meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.

Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan

Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer

toeristen en van het begin af aan is het een groot

getalenteerde detective van de New Yorkse

succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel

politie, maar haar verleden blijft haar

niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland

achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag

is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

verrast met een surpriseparty, maar de echte

geheim met zich mee en door de komst van een

verrassing moet nog komen: een vrouw met

jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt

groene ogen en rood haar drukt hem een glas

het verleden haar nu in te halen. Tijdens een

champagne in handen. Na één slokje bubbels is

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze

hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,

voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt

maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna

dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten

zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –

terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...

eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het

de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een

leven op een high school met wel heel bijzondere

trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer

leerlingen De spanning tussen de normo's en de

die enkele uurtjes ontspanning zoekt en

monsters loopt hoog op. Frankie en Melody

meegesleept wil worden in een spannend maar

vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen

ook romantisch verhaal, is dit zeker een

voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze

aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die

bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze

garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl

niet op Cleo gerekend. Deze populaire

‘Robb neemt je mee door de straten van New

Egyptische prinses was lange tijd de

York en weet je met het kat-en-muisspel tussen

bijenkoningin onder de monsters en doet er nu

Dallas en haar tegenstander te boeien tot het

alles aan om het masterplan van Frankie en

eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl

Melody te laten mislukken.

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra

Gitaaroefeningen voor dummies Mark Phillips

spanning van de bestverkopende Nederlandse

2009 Op de cd veel klinkende voorbeelden van

thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

tempi, toonladders en akkoorden.
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Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als

een ongelooflijk goede psychologische thriller die

haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar

je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’

haar laatste woonplaats: een eiland voor de

***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie

Franse kust. De internationale doorbraak van

thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists

bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor

en het einde is mindblowing.’ *****

maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft

Thrillerlezers.blogspot.com

haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De

de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats

nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de

bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar

hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een

hele leven heeft gewoond: een eiland voor de

groep lezers welke columnist altijd moest blijven.

Franse kust. Sandrine reist af naar het koude,

Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke

grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.

columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het

Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946

antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel

komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al

mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.

snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een

Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt

gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets

het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.

vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al

Iedereen mag een uitgesproken mening over hem

die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt

hebben, graag zelfs. Het was een stevig

ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze

columnseizoen. Een door een virus totaal

gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien

ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.

Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw

Bruut uit balans door de moord op George Floyd.

op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar

Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

getraumatiseerd en onder het bloed aan. De

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet

vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke

echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?

ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet

Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker.

ver van de Franse kust. Het probleem? Niemand

Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks

heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers

zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist

‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust!

zijn zwakte?

Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met

De dochter van de President James Patterson

lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ *****

2021-06-07 Met details die alleen een president

Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel;

kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt
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inzicht over hoe het er achter de schermen van

Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-

het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een

series van de dagboeken trokken wekelijks

nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de

gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers

vorige first family die boven aan de hitlijst staat

‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad

van een internationale terroristische organisatie.

'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad

Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in

de vorige president van de Verenigde Staten.

Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst

Nadat een dappere maar noodlottige militaire

naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-

missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft

club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een

gekost, verhuist hij naar het platteland van New

Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig

Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van

wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder

een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-

is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik

president wordt nooit meer een gewone burger.

moet constateren dat de tijd niet meer zo mild

En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

begint het overzicht te verliezen. Dat levert het

training en alle connecties die hij als president

nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het

dagboek bij te gaan houden in een poging weer

is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is

Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen

er geen Evert meer om er foute grappen over te

2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik

maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn

Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland

best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig

Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik

heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem

Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de

op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida

eerste twee dagboeken is Hendrik Groen

(10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn

tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van

hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met

de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan

deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt

900.000 exemplaren verkocht in Nederland en

naar de eindstreep.
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Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats

zinderend en openhartig autobiografisch boek In

gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

een bocht van een slingerende weg tussen bos

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat

omdat Mia zich zonder verklaring van hem

Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar

afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

eerste levensjaar namen ze haar mee, en

maar te koppig of bang is erom te vragen. En

sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het

hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen,

huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan

hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en

niet oplossen door een paar regels

overleed het jaar daarna, een maand voordat ze

programmeringscode te schrijven. Hij zal diep

naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo

moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

vervlochten was met hem, symboliseerde zijn

of haar voor altijd verliezen.

afwezigheid, en in de zomers daarna werd het

Ik, voor eeuwig Sacha Sperling 2011-10-07 Twee

gemis steeds heviger. Op verschillende

veertienjarige jongens, Sacha en Augustin, gaan

momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de

op zoek naar thrills in het Parijs van de

steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op

bevoorrechten. Ze trekken van feest naar feest,

de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer

gaan van appartement dat op de Seine uitkijkt

neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de

naar luxe hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en

zomers in het huis waar ze haar rouw leerde

spuiten, meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen

verstoppen tussen de spleten en waar ze

naar school als ze daar zin in hebben en voelen

ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van

zich door niets uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig

de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en

naar steeds extremere ervaringen, want wie geeft

openhartige autobiografische boek reflecteert

nog ergens om in deze tijd? Niets doet ertoe.

Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en

Sacha Sperling beschrijft in Ik, voor eeuwig de

liefde.

angsten, twijfels en gevoelens van de jongere

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus

generatie en laat met een avontuurlijke stijl zijn

jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,

verbazingwekkende literaire volwassenheid zien.

directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers

te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de

een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen
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waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik

van dronken seks tegen de muur van zijn

te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer

vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde

relatie betekenen?

voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

keerde ik terug. Om de man te vinden die me

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

had verkocht.

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan

2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun

de orde van de dag in negentiende-eeuws

geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke

Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd

nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk

vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael

moment van de dag met elkaar door. Maar hun

Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens

fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.

een diner. In elk leven doet zich een beslissend

Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem

moment voor waarna je weet dat niets ooit meer

te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer

hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat

gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson

staan met Francesca. Het was een wonder dat hij

bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.

zich staande wist te houden, zo diep was hij

Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn

getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand

avond uit te gaan met een ander meisje en houdt

aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.

van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar

hem nog steeds niets meer dan een goede vriend

vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter

en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap

niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een

op het spel te zetten door haar zijn ware

ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat

gevoelens te tonen? De pers over de Familie

ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

een avond van te veel bier en whisky tussen hen

materiaal gebaseerd de populaire historische
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romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de

meeslepend als zijn foto's. Zo wordt

Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon

oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het

lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane

tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-

Austen.’ Seattle Woman

foto's levert. Maar wanneer ze samen een

Fender Telecaster Manual Paul Balmer

reportage moeten maken, wordt haar al gauw

2015-09-24 This manual covers the Fender

duidelijk dat de samenwerking geen feest zal

Telecaster in detail, explaining how to maintain it,

worden. De man is gewoon te arrogant voor

set it up to get the best sound, and repair it when

woorden. Shane staat evenmin te trappelen om

things go wrong or damage occurs.

op stap te gaan met een tenger popje dat de kost

Oorlogsgeheimen Jacques Vriens 2014-05-08 Het

verdient met het fotograferen van de jetset.

Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur

Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het

woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn

beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de

buurmeisje Maartje vinden dit eerst wel

weg: de zinderend hete zomer en de fysieke

spannend. Maar langzaam maar zeker komen de

nabijheid van de ander...

kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot

Fender Stratocaster Manual Paul Balmer 2012

de ergste dingen. De volwassenen proberen

Leo Fender launched the Stratocaster electric

zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de

guitar in 1954, as an upgrade to his revolutionary

Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de

Telecaster. The 'Strat' - streamlined, chrome-

Duitsers helpen en wie er in het verzet zitten.

plated, efficient, fast and sexy - soon gained icon

Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij een

status. This practical 'how to' manual focuses on

groot geheim heeft. Ineens komt de oorlog heel

the 'Strat'.

dichtbij… Deze speciale filmeditie biedt het verhaal

Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet

én exclusief beeldmateriaal uit de film.

hoe het is om geen vader te hebben.Of een

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk

moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.

1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over

Misschien moet ik me er niet mee bemoeien,

koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de

maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net

gekste avonturen en blijven altijd optimistisch.

als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het

Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen

onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de

vanaf ca. 4 jaar.

schaduw toont zich eindelijk.En het was niet

Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07

degene die ik verwachtte.
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De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben

van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en

mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze

celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien

mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun

hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn,

eisen. De machtigste man van Italië neerschieten.

maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen.

Cato Marino. De man wordt overal begeleid door

Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende

zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is

verhaal over het najagen van haar droom, geeft

ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man

een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je

van het land. En het was onmogelijk dat ik hem

natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks

in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik

betreft! Het boek bevat praktische tips over het

mijn vader wil redden, heb ik maar één optie.

combineren van een druk werkleven met een

Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en

gezin, me-time en sporten, over het bijhouden

daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de

van je agenda en over keuzes maken en groeien

Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde

op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke

universum. Er zijn gastoptredens van Crow

natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete

Barsetti en Bones jr.**

shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar

Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15

verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn

Nederlands populairste styliste verrast je met

uit wat haar unieke stylingmethode nu precies

haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk

inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de

haar geweldige stijladvies! Style your life van

(levens)stijl die bij je past!

Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie
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