Vizio Troubleshooting Internet
Eventually, you will unquestionably discover a additional experience and
triumph by spending more cash. nevertheless when? reach you assume that you
require to acquire those every needs taking into consideration having
significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning?
Thats something that will guide you to understand even more a propos the
globe, experience, some places, past history, amusement, and a lot more?
It is your definitely own grow old to take action reviewing habit.
accompanied by guides you could enjoy now is Vizio Troubleshooting Internet
below.

Verzameling van placaaten, resolutien
en andere authentyke stukken 1788
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
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Bridgerton serie: ‘Bridgerton is
uitstekend binge-materiaal 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
Het vuur nog geenszins gedoofd Georg
Forster 2010 Verslag door de Duitse
antropoloog en reiziger (1754-1794)
van zijn reis door België en
Nederland, met veel aandacht voor
politiek, economie en kunst en
cultuur
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
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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
Dochter van de mangroven Sarah Lark
2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in
de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een onbezonnen
beslissing, en de gevolgen reiken
verder dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
omringd door de liefde van haar
moeder Nora en haar stiefvader.
Ondanks het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over aandacht van
de planterszonen van het eiland niet
te klagen. Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de jonge arts
Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en
Victor trouwen en verhuizen naar
Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge,
onbezonnen Deirdre zich verleiden tot
het maken van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer zeker van –
zelfs niet van haar leven... ‘Dochter
van de mangroven’ is het tweede boek
in de Cascarilla Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook
haar heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de series De
vrouwen van Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de wolken’,
‘De roep van het land’) en De sterren
van Matariki (‘Het land met de gouden
kust’, ‘De schaduw van de kauriboom’, ‘De dag van de zonnewende’).
De dochter van de heelmeester Amy Tan
2021-05-21 In ‘De dochter van de
heelmeester’ schetst Amy Tan een
vizio-troubleshooting-internet

bewogen familiegeschiedenis die op
ontroerende wijze laat zien hoe
belangrijk het is om je eigen
verleden te kennen. Ruth, een
Chinees-Amerikaanse vrouw in de
veertig, zorgt voor haar dementerende
moeder. Ze heeft haar dochter nooit
over haar verleden verteld. Waarom ze
plotseling naar Amerika vertrok, is
voor Ruth een raadsel. Maar op een
dag vindt ze de aantekeningen van
haar moeder waarin ze haar
levensverhaal heeft opgeschreven.
Eindelijk krijgt Ruth de
langverwachte antwoorden op haar
vragen en leert ze haar moeder
kennen. Waar komt ze vandaan en hoe
moet ze nu verder met haar leven? Amy
Tan (1952) is een Amerikaanse
schrijfster van Chinese afkomst en is
bekend van onder meer haar debuut ‘De
vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van
de keukengod’. In haar romans
schrijft ze over complexe moederdochter relaties en over hoe het is
om als kind van Chinese immigranten
op te groeien in Amerika. Haar boeken
zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo
stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar
liefst 38 weken in de New York Times
bestsellerlijst en zijn haar werken
in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot
de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
Veroverd door leugens Ella Miles
2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur
Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik
werd gekidnapt. Ontvoerd door een
jongen waarvan ik dacht te houden.
Hij verkocht me alsof ik een ding
was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist
ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was
sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak.
En juist dat zorgde voor mijn
vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
opnieuw moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om de man te
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vinden die me had verkocht.
12 jaar slaaf Solomon Northup
2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat
ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren
in New York, wordt in 1841 ontvoerd
en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup
eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct
in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker
Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film
won de Golden Globe voor Beste Film
en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi
2021-06-22 De ontdekking van deze
roman is toch wel het personage van
Eleonora, die moediger is dan menig
man in haar tijd.’ - El Correo over
Aquitanië, land van water 1137. De
hertog van Aquitanië – de meest
welvarende regio van Frankrijk –
wordt dood aangetroffen in
Compostella. Het lijkt op een complot
en zijn dochter Eleonora zint op
wraak. Daarom trouwt zij met de zoon
van degene die volgens haar de
moordenaar van haar vader is:
Lodewijk VI, koning van Frankrijk.
Maar de koning sterft tijdens de
vizio-troubleshooting-internet

bruiloft van zijn zoon onder gelijke
verdachte omstandigheden. Eleonora en
Lodewijk VII zullen samen moeten
uitvinden wie hem, als onervaren
koning, op de troon wil hebben.
Tientallen jaren voor de dood van de
hertog van Aquitanië wordt een
onbekende jongen door zijn vijf
moeders achtergelaten in een bos.
Misschien is hij een monster, of
misschien een heilige... maar de
kleine jongen overleeft en zal
uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws
Europa worden. Deze roman overspant
een eeuw vol wraak, bedrog en strijd,
en beschrijft op overweldigende wijze
het mysterie rond de drie personen
die het begin vormen van wat later
Europa zal worden genoemd. ‘Als het
schrijven van een roman is als het
bouwen van een kerk, dan heeft Garcia
een kathedraal gebouwd. Een
fantastisch, perfect gecomponeerd
middeleeuws kunstwerk. Het is de
roman waarvan ik zou willen dat ik
hem had geschreven.’ – Juan Eslava
Galán
Vertrouwen in Burgers
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2012-07-04 Actief
betrokken burgers zijn van groot
belang voor een levende democratie.
Ze houden volksvertegenwoordigers en
overheidsinstanties bij de les,
vernieuwen de samenleving met hun
ideeën en initiatieven en geven het
beleid draagvlak. Het is daarom
zorgelijk dat slechts kleine groepen
burgers zich aangesproken voelen door
de wijze waarop beleidsmakers hen
pogen te betrekken. Door middel van
literatuurstudie en veldonderzoek
heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden
tot actieve betrokkenheid in kaart
gebracht. De raad onderscheidt drie
velden van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke
participatie en maatschappelijk
initiatief, en doet aanbevelingen
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voor het vergroten van de
burgerbetrokkenheid op alle velden.
Essentieel voor de rol van
beleidsmakers daarbij zijn twee
uitgangspunten: denk vanuit het
perspectief van burgers en vergroot
de kaders voor betrokkenheid. Dit
onderzoek van de WRR leidt tot
suggesties en adviezen over hoe
beleidsmakers en beleidsuitvoerders
meer en beter gebruik kunnen maken
van kennis, kunde en voorkeuren van
(individuele) burgers. Deze titel is
onderdeel van de OAPEN Library http://www.oapen.org. De
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt
toekomstige ontwikkelingen ten
behoeve van het regeringsbeleid. De
raad kan adviseren over alle
beleidssectoren. Hierbij wordt vooral
gelet op de samenhang van het
overheidshandelen.
Vrouw van de keukengod Amy Tan
2021-10-12 Hoe vertel je je dochter
over je eigen verborgen verleden?
Winnie groeit op in een rijke familie
in China. Haar hele leven wordt
bepaald door haar familie en later
door haar echtgenoot. Maar er
gebeuren dingen die ze zelfs haar zus
Helen niet toevertrouwt. Na de Tweede
Wereldoorlog verhuist ze naar
Amerika, waar ze bevalt van haar
dochter Pearl. Zal het openbaren van
het familiegeheim moeder en dochter
dichter bij elkaar brengen? ‘Vrouw
van de keukengod’ vertelt het
ontroerende verhaal over sterke
vrouwen, vriendschap en afkomst in
het licht van de Chinese
geschiedenis. 'Met De vrouw van de
keukengod overtreft Amy Tan haar
briljante debuutroman.' Haagsche
courant Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese
afkomst en is bekend van onder meer
haar debuut ‘De vreugde- en
gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft
ze over complexe moeder-dochter
vizio-troubleshooting-internet

relaties en over hoe het is om als
kind van Chinese immigranten op te
groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond
‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst
38 weken in de New York Times
bestsellerlijst en zijn haar werken
in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot
de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14
Andrew Gross heeft met ‘Alleen
hij’(The One Man)een bloedstollende
en aangrijpende thriller geschreven
waarin de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog in het algemeen en die
van Auschwitz in het bijzonder
centraal staan. 1944. Terwijl in
Europa de Tweede Wereldoorlog
voortduurt, werken de Amerikanen uit
alle macht aan het Manhattanproject.
De code die ontbreekt is ontwikkeld
door de Poolse natuurkundige Alfred
Mendl, die uit het getto van Warschau
op transport naar Auschwitz is gezet.
De jonge Pool Nathan Blum is Europa
ontvlucht en werkt als vertaler voor
de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend
Duits en Pools, hij is vindingrijk en
nu hij alles en iedereen is verloren
in de oorlog, is hij vooral
vastbesloten zijn leven een zinvolle
nieuwe wending te geven. Wanneer de
Amerikanen hem vragen het welhaast
onmogelijke te doen, aarzelt hij
niet. Hij zal terugkeren naar Europa
en infiltreren in Auschwitz in een
poging Alfred Mendl te bevrijden.
Andrew Gross schreef eerder negen
thrillers onder zijn eigen naam en
daarnaast nog eens vijf thrillers
samen met James Patterson. ‘Gross
heeft de beschrijvingen van het
kampleven opgetekend naar de verhalen
van zijn schoonvader die in Auschwitz
vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie
zijn, zijn de setting en veel van de
personages gebaseerd op historische
feiten. Voeg daaraan toe het
inlevingsvermogen, de actie en de
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spanning en ‘Alleen hij’ is zowel een
ontroerende als aangrijpende
thriller.’ Booklist
Vissen op het droge helpen Amy Tan
2021-08-31 Elf Amerikaanse toeristen,
verdwaald in de jungle van Myanmar.
Hoe zijn zij hier beland? Bibi Chen
organiseert een reis langs de Burma
Road voor een groep vrienden, maar
vlak voor de trip overlijdt ze. Als
geest waakt ze over haar vrienden,
die alsnog de jungle in gaan, maar
ontvoerd worden door leden van een
inheemse stam. Zij zien in een van de
Amerikanen hun nieuwe profeet. Maar
de toeristen zijn naïef en hebben
zelf niet eens door dat ze ontvoerd
worden! Zal hun onwetendheid ze
beschermen of staan ze ongemerkt in
een uiterst gevaarlijke situatie?
‘Vissen op het droge helpen’
bespreekt op komische wijze de
ontmoeting tussen twee totaal
verschillende culturele werelden die
samenkomen in de politieke strijd in
Myanmar. Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese
afkomst en is bekend van onder meer
haar debuut ‘De vreugde- en
gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft
ze over complexe moeder-dochter
relaties en over hoe het is om als
kind van Chinese immigranten op te
groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond
‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst
38 weken in de New York Times
bestsellerlijst en zijn haar werken
in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot
de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
Thematische Woordenschat NederlandsJapans - 9000 Woorden Andrey Taranov
2015-03-05 T&P Books woordenlijsten
zijn bedoeld om u te helpen vreemde
woorden te leren, te onthouden, en te
bestuderen. De woordenschat bevat
meer dan 9000 veel gebruikte woorden
die thematisch geordend zijn. De
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woordenlijst bevat de meest gebruikte
woorden Aanbevolen als aanvulling bij
welke taalcursus dan ook Voldoet aan
de behoeften van de beginnende en
gevorderde student in vreemde talen
Geschikt voor dagelijks gebruik,
bestudering en zelftestactiviteiten
Maakt het mogelijk om uw woordenschat
te evalueren De woordenschat bevat
256 onderwerpen zoals:
Basisconcepten, getallen, kleuren,
maanden, seizoenen, meeteenheden,
kleding en accessoires, eten &
voeding, restaurant, familieleden,
verwanten, karakter, gevoelens,
emoties, ziekten, stad, dorp,
bezienswaardigheden, winkelen, geld,
huis, thuis, kantoor, werken op
kantoor, import & export, marketing,
werk zoeken, sport, onderwijs,
computer, internet, gereedschap,
natuur, landen, nationaliteiten en
meer ... Het proces van het leren van
woorden met behulp van de op thema's
gebaseerde aanpak van T&P Books biedt
u de volgende voordelen: Correct
gegroepeerde informatie is bepalend
voor succes bij opeenvolgende stadia
van het leren van woorden De
beschikbaarheid van woorden die van
dezelfde stam zijn maakt het mogelijk
om woordgroepen te onthouden (in
plaats van losse woorden) Kleine
groepen van woorden faciliteren het
proces van het aanmaken van
associatieve verbindingen, die nodig
zijn bij het consolideren van de
woordenschat Het niveau van
talenkennis kan worden ingeschat door
het aantal geleerde woorden
Bijzondere kenmerken van de
woordenschat De woorden zijn
gerangschikt naar hun betekenis, niet
volgens alfabet De woorden worden
weergegeven in drie kolommen om
bestudering en zelftesten te
vergemakkelijken Woorden in groepen
worden verdeeld in kleine blokken om
het leerproces te vergemakkelijken De
woordenschat biedt een handige en
eenvoudige beschrijving van elk
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buitenlands woord Deze T&P Books
woordenschat: is aanbevolen als
aanvulling bij iedere taalcursus;
geschiktvoor de beginnende en
gevorderde student; is handig voor
dagelijks gebruik, bestudering en
zelftesten. Japans woordenboek,
Japanse woordenschat, Japanse
woordenlijst, studie Japans, Japans
leren, Japans overzicht, Basis Japans
Vergelding, Waarheidsvinding,
Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe
kan de internationale gemeenschap
adequaat reageren op genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven? Soms wordt in
twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest
geschikte instrument is om
belangrijke doeleinden als
waarheidsvinding en verzoening te
verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt
concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als
voor een strafrechtelijke reactie
wordt geopteerd, dwingt de – politiek
en juridisch – complexe werkelijkheid
tot het maken van keuzes. Allereerst
rijst de vraag of de berechting van
internationale misdrijven het beste
door internationale tribunalen dan
wel op nationaal niveau ter hand kan
worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de
hoeksteen van het Statuut van Rome –
is een resultante van deze afweging
en legt het primaat bij nationale
jurisdicties. Voorts worden zowel
internationale als nationale
gerechten geconfronteerd met het
vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de
specifieke aard van internationale
misdrijven en hun plegers. Tenslotte
stuit internationale
strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten,
die haar ervaren als een bedreiging
voor de eigen politieke belangen en
vrezen zelf voor internationale fora
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ter verantwoording te worden. Deze
vragen stonden ter discussie op een
symposium dat op 19 maart 2004 door
de leerstoelgroep Strafrecht van de
Universiteit van Amsterdam, onder
auspiciën van het Amsterdam Center
for International Law, werd
georganiseerd. Het cahier bevat
bewerkingen van de bijdragen tot het
symposium.
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.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake
Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk
van thriller en mysterie! De auteur
heeft fantastisch werk geleverd door
personages met een psychologische
kant te ontwikkelen, die zo goed
beschreven zijn dat we hun gedachten
kunnen voelen, hun angsten kunnen
volgen en hun succes toejuichen. De
plot is erg intelligent en zorgt
ervoor dat het boek je bezig blijft
houden. Vol met wendingen, dit boek
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houdt je tot het einde van de laatste
pagina wakker." - Boeken en
filmrecensies, Roberto Mattos (re
Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR –
BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe
psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens
gratis bestseller EENS WEG (boek # 1)
meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies
heeft ontvangen. Als de 23-jarige
Cassandra Vale haar eerste baantje
als au pair aanneemt, komt ze terecht
bij een rijke familie op een landgoed
net buiten Parijs. Het lijkt te mooi
om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze
achter de vergulde poorten een
disfunctionele familie, een verzuurd
huwelijk, getroebleerde kinderen en
geheimen die het daglicht niet kunnen
verdragen. Als Cassandra een baantje
als au pair aanneemt op het
idyllische Franse platteland, is ze
ervan overtuigd dat ze eindelijk een
frisse start kan maken. Vlak buiten
Parijs ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met de
schijnbaar perfecte familie als
bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze
duistere geheimen ontdekt, die
bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder
alle overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat Cassandra maar
al te bekend voorkomt. Het roept
herinneringen op aan haar eigen
gewelddadige verleden, waar ze
wanhopig voor op de vlucht is. En als
er een gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare
geest op te breken. Een meeslepend
mysterie vol complexe personages,
gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense.
BIJNA WEG is het eerste boek in een
serie psychologische thrillers die je
tot diep in de nacht zal blijven
boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is
nu beschikbaar om vooruit te
bestellen!
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
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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.
Een wilde papaver Henny ThijssingBoer 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 Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa
Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de doorgewinterde
rechercheur Maud Mertens en de jonge
Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge
kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan
dat niet voorkomen dat er de volgende
dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de
verdwijningen: ze vinden overal in
West-Nederland plaats, de kinderen
zijn tussen de acht en twaalf jaar
oud en er wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts leveren niets
op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land wordt.
Voor Mertens vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering aan een
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oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit
juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween
Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel
in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie 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
vizio-troubleshooting-internet

mentaal deze crisis?
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13
Dit is het verhaal. Ik was mijn
Duitse Herdershond aan het uitlaten
in het park toen die ervandoor ging
en de riem uit mijn hand trok. Hij
sprintte over het pad tot hij een of
andere vreemde tegenkwam waar hij het
goed mee kon vinden. Een verdomd
lekkere vreemde, Ryker. We flirtten
met elkaar waarna hij direct op zijn
doel afging en me bij hem thuis
uitnodigde. Ik had sowieso ja willen
zeggen, maar ik had die avond al een
date. Maar hij vroeg me niet of ik
een andere keer kon. Ik verborg mijn
verontwaardiging en ging door met
mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar
weer tegen op een manier die ik nooit
had verwacht. Hij was nog steeds net
zo sexy en charmant, en dit keer
zorgde ik ervoor dat ik geen date
had. Omdat ik die avond zijn date
wilde zijn.
Het verlies van België Johan Op de
Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem
I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van
België worden, maar de republikeinen
verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige
strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft
koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass
in politiek. Meesterverteller Johan
Op de Beeck reconstrueert minutieus
en meeslepend het ontstaan van
België. Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have voor iedereen
die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
Eens begeerd (een Riley Paige
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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
vizio-troubleshooting-internet

personage – waardoor je tot diep in
de nacht blijft lezen. Boek 4 in de
Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Leven als prinses in Texas (3 - de
verzoening) Lizzie van den Ham
2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen
met een verleden. Een gebroken hart.
Sam had nooit gedacht dat Scott tegen
haar zou liegen, maar nu haar moeder
een detective opdracht heeft gegeven
in het verleden van haar vriendje te
graven, lijkt het erop dat hij haar
niet de hele waarheid heeft verteld.
Als haar vader dan ook nog in een
telefoongesprek duidelijk maakt Sam
helemaal niet in huis te willen
nemen, is dat de laatste druppel voor
de ex-prinses. In een vlaag van
verdriet en woede loopt ze van huis
weg om vanuit Houston terug naar het
veilige Nederland te vliegen. Daar
ontmoet ze bij toeval advocaat Alex
Davis. Hoewel haar verstand iets
anders zegt, schreeuwt Sams hart heel
duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan
Alex haar daar misschien bij
helpen..? Soms is er licht aan het
eind van de tunnel.
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.
De honderd geheime zintuigen Amy Tan
2021-05-21 In ‘De honderd geheime
zintuigen’ worstelt Olivia met haar
Chinese afkomst en haar Amerikaanse
identiteit. Ze voelt zich als kind
ongemakkelijk wanneer haar familie
uit China op bezoek komt en haar
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oudere halfzus levendig mythische
verhalen vertelt over geesten en
spoken. De jonge Olivia probeert de
spoken weg te jagen en als puber
wuift ze de verhalen weg met
sarcastische opmerkingen. Maar het
verleden van haar voorouders blijft
haar achtervolgen. Dertig jaar later
bezoekt ze haar halfzus in haar
geboortedorp en zoekt ze toenadering
tot de geesten uit haar jeugd. Amy
Tan (1952) is een Amerikaanse
schrijfster van Chinese afkomst en is
bekend van onder meer haar debuut ‘De
vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van
de keukengod’. In haar romans
schrijft ze over complexe moederdochter relaties en over hoe het is
om als kind van Chinese immigranten
op te groeien in Amerika. Haar boeken
zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo
stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar
liefst 38 weken in de New York Times
bestsellerlijst en zijn haar werken
in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot
de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis
2021-06-15 Ze is een expert in
bruiloften... Die van anderen! Als
weddingplanner heeft Callie alles al
talloze keren langs zien komen: van
de ring tot de jurk, van de stralende
blikken tot... de tranen van
verdriet. En het is precies dat
laatste wat haar ervan weerhoudt om
zelf op zoek te gaan naar een man.
Eén keer voor het altaar in de steek
gelaten worden is meer dan genoeg!
Maar wanneer ze terugkeert naar Lucky
Harbor en haar jeugdliefde, Tanner,
tegen het lijf loopt - sexyer dan
ooit - weet ze ineens niet meer zo
goed waarom ze de liefde heeft
afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is
een geboren adrenalinejunk, en nu
heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn
puberende zoon. Daar heeft hij zijn
handen aan vol: Troy is brutaal en
vizio-troubleshooting-internet

heeft problemen op school. Dan komt
de mooie Callie als een droom terug
in Tanners leven. Iets aan haar zorgt
ervoor dat hij steeds meer vertrouwen
krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én
dat hij ondertussen haar hart wil
veroveren!
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 glutenen granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch,
vis en gevogelte.
Evangelist Marketing Alex L. Goldfayn
2012-01-03 In Evangelist Marketing,
Alex Goldfayn argues that technology
companies succeed in spite of their
marketing, not because of it. He says
that if consumer tech makers ceased
all marketing activity today, they
would not see a significant decline
in sales. In this book, Alex presents
why the current state of overly-
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technical, features-oriented tech
marketing, branding, communications
and public relations is costing the
industry billions of dollars—easy
money that's voluntarily being left
on the table. Then he lays out a
step-by-step system for creating
intensely loyal brand evangelists
based on deep consumer insights and
simple, emotional language.
Evangelist Marketing is written for
consumer tech companies big and
small—from PC manufacturers to Webbased services. It's also sure to
improve the work of their marketing
and public relations agencies.
De locale wetten der Zuid
Afrikaansche Republiek South African
Republic 1894
P. C. Hoofts Nederlandsche historien
Pieter Corneliszoon Hooft 1821
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze
hebben mijn vader gevangengenomen.
Hierna zullen ze mij gevangen nemen,
behalve als ik inga op hun eisen. De
machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man
wordt overal begeleid door zijn
beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de
meest paranoïde man van het land. En
het was onmogelijk dat ik hem in mijn
eentje zou kunnen uitschakelen. Als
ik mijn vader wil redden, heb ik maar
één optie. Ervoor zorgen dat ik in
Cato's bed kom ... en daar te
blijven. **Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt zich wel
af in hetzelfde universum. Er zijn
gastoptredens van Crow Barsetti en
Bones jr.**
Pamphlets on Biology 1917
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 de vorige first family die boven
vizio-troubleshooting-internet

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
Geldersche volks-Almanack ... 1866
De vallei van verwondering Amy Tan
2021-09-13 In ‘De vallei van
verwondering’ voert schrijfster Amy
Tan de lezer mee in de levens van
twee sterke vrouwen, moeder en
dochter. Het is 1912 en het leven van
de veertienjarige Amerikaans-Chinese
Violet is uitgestippeld om courtisane
te worden. Hier legt ze zich niet
zomaar bij neer, en uiteindelijk
groeit ze uit tot zakenvrouw in de
wereld van de lichte zeden. Ook haar
moeder verwerpt de Chinese
traditionele verwachtingen die haar
worden opgelegd en vecht voor haar
eigen levensweg. Ondanks hun sterke
persoonlijkheden worstelen ze met hun
identiteit en de liefde. Amy Tan
schrijft in dit boek over de
geschiedenis van China in de
twintigste eeuw en blikt met dit
verhaal tegelijkertijd terug op haar
eigen verleden. Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese
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afkomst en is bekend van onder meer
haar debuut ‘De vreugde- en
gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft
ze over complexe moeder-dochter
relaties en over hoe het is om als
kind van Chinese immigranten op te
groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond
‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst
38 weken in de New York Times
bestsellerlijst en zijn haar werken
in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot
de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
Bij elke wending Brenna Aubrey
2020-11-03 Dus jij wilt een held
zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft
alles in de hand, en met de liefde
die hij voelt voor geek girl Mia
Strong is het laatste puzzelstukje
van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat
puzzelstukje plots verdwijnt omdat
Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp
nodig heeft, maar te koppig of bang
is erom te vragen. En hoe meer hij
probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen
door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij
zal diep moeten graven en zichzelf
moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen
2020-11-04 Een zinderend en
openhartig autobiografisch boek In
een bocht van een slingerende weg
tussen bos en olijfgaarden in NoordItalië staat het huis dat Alma’s
ouders als ruïne kochten. Al in haar
eerste levensjaar namen ze haar mee,
en sindsdien ging er geen zomer
voorbij zonder het huis waar alles
vizio-troubleshooting-internet

zich intenser af lijkt te spelen dan
in Nederland. Alma’s vader werd er
ziek en overleed het jaar daarna, een
maand voordat ze naar Italië zouden
gaan. Het huis dat zo vervlochten was
met hem, symboliseerde zijn
afwezigheid, en in de zomers daarna
werd het gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in Alma’s
leven liet de taal haar in de steek,
nu wendt ze juist die taal aan om
grip op de gebeurtenissen te krijgen.
In Bewaar de zomer neemt Alma
Mathijsen de lezer mee naar de zomers
in het huis waar ze haar rouw leerde
verstoppen tussen de spleten en waar
ze ontdekte hoe ze zichzelf moest
laten vallen van de hoogste brug in
de vallei. In dit zinderende en
openhartige autobiografische boek
reflecteert Mathijsen op verlies,
volwassen worden, taal en liefde.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr
2020-09-29 De bekende Virgin Riverboeken nu verfilmd voor Netflix (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een
zware tijd achter de rug: binnen een
paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun
zoon. Nu haar leven in rustiger
vaarwater is gekomen, begint ze te
beseffen dat de man die er steeds
voor haar was in die moeilijke
periode, inmiddels meer voor haar is
geworden dan zomaar een vriend.
Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor
haar te voelen... Voor Paul Haggerty
is het niet meer dan logisch dat hij
de vrouw van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet.
Gemakkelijk was dat niet, gezien het
feit dat hij al jaren heimelijk
veliefd op haar is. Nu heeft hij het
gevoel dat er iets is opgebloeid
tussen hen. Hij worstelt echter met
het idee dat hij zijn overleden
vriend verraadt. Net wanneer hij voor
zijn gevoelens durft uit te komen,
gooit een andere vrouw roet in het
eten. Krijgen Paul en Vanessa een
tweede kans en vinden ze de liefde
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waarnaar ze zo verlangen? Als het aan
hun vrienden in Virgin River ligt,
moet het lukken! (2) MET DE STROOM
MEE Shelby McIntyre heeft een wens:
de man van haar dromen vinden. Die
man moet beschaafd, gladgeschoren en
netjes zijn, en hij moet als een blok
voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze
na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat afleiding heeft
verdiend, besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar kan ze
dat beter doen dan in Virgin River,
op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger
gediend. Nadat hij voor de derde keer
is neergeschoten, vindt hij het
genoeg geweest. Jaren geleden heeft
hij een paar blokhutten aan de oever
van de Virgin gekocht. Die gaat hij
opknappen en verkopen. Wat hij daarna
gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij
is in ieder geval niet van plan zich
aan iets of iemand te binden. In
Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen
duidelijk dat ze de laatste mensen op
aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River
lopen de dingen nooit zoals
verwacht... (3) NA DE STORM In een
poging om zijn verleden achter zich
te laten, besloot Rick Sudder zich
aan te sluiten bij het Korps
Mariniers. Dat uitzending naar Irak
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niet lang daarna volgde, aanvaardde
hij als een risico van het vak. Nu is
hij terug in Virgin River, en hij is
niet meer de man die hij ooit was.
Zijn verwondingen zijn niet alleen
lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz
durft hij amper nog in de ogen te
kijken en hij heeft de hoop op een
normaal en gelukkig leven opgegeven.
Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet bij te laten
zitten. Hoewel Rick al hun
toenaderingen afwijst, zijn ze ervan
overtuigd dat er een manier moet zijn
om hem duidelijk te maken dat zijn
leven weliswaar voorgoed veranderd
is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten.
Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek
als Dan Brady, het zwarte schaap van
het stadje, zich ermee gaat bemoeien.
Kunnen ze samen Rick helpen zich met
zijn lot te verzoenen? EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL
Onder de kerstboom op het plein in
Virgin River vindt Annie een doos met
puppy's. De diertjes zijn nog zo
klein dat ze intensieve zorg nodig
hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren
Nate weer – de aantrekkelijke vriend
van haar broers die haar vroeger niet
zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet
van haar af te kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en
zijn ook los verkrijgbaar.
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