Xts2500 Manual
When people should go to the books stores, search
creation by shop, shelf by shelf, it is really
problematic. This is why we give the books
compilations in this website. It will totally ease
you to look guide Xts2500 Manual as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of
guide you essentially want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be every best area within net
connections. If you strive for to download and
install the Xts2500 Manual, it is utterly simple
then, previously currently we extend the associate
to buy and make bargains to download and install
Xts2500 Manual fittingly simple!

Als van jou houden
verkeerd E. L. Todd
2020-07-09 Cayson en
Skye genieten van hun
geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen
elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van
de dag met elkaar door.
Maar hun fysieke relatie
neemt maar geen hoge
vlucht. Skye realiseert
zich dat ze bang is om
echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze
nooit weer gewoon
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vrienden kunnen worden
als hun relatie niets
zou worden. Wanneer ze
dit aan Cayson bekent,
leidt zijn reactie tot
een kantelmoment. Slade
geniet meer dan goed
voor hem is van zijn
leven als vrijgezel. Hij
vindt het heerlijk om
elke avond uit te gaan
met een ander meisje en
houdt van zijn vrijheid.
Maar als Trinity een
stomme beslissing neemt
en daardoor zichzelf in
een gevaarlijke situatie
brengt, laat hij alles
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zomaar vallen om haar te
helpen. Zijn hulp wordt
echter niet gewaardeerd.
Slade en Trinity vechten
een ware veldslag uit,
en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou
verdwijnen. Maar wanneer
het op een avond van te
veel bier en whisky
tussen hen escaleert,
gebeurt het onverwachte.
Een nacht van dronken
seks tegen de muur van
zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei
meer dan ooit. Maar wat
zal dit voor hun
onderlinge relatie
betekenen?
De dwaling van de
beeldenstormer Koen
Lemmens 2021-02-23 Deze
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 cultureelhistorisch verband. Koen
Lemmens onderzoekt wat
het betekent om een
maatschappelijke
structuur, instellingen,
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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.
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
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en een sterker
immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's
(met
boodschappenlijstjes en
meal preptips) om je
natuurlijke
vetverbranding te
activeren en van de low
carbkeuken een duurzame,
flexibele levensstijl te
maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en
zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij
en een combinatie van
vegan, vegetarisch, vis
en gevogelte.
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
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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
Wardfrom
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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?
Sara, het meisje dat op
transport ging Lody van
de Kamp 2017-01-05 De
jonge Joodse Sara wordt
met haar zusje op
transport gezet. Hun
moeder blijft achter.
Halverwege de reis
verdwijnt haar zusje. Nu
moet Sara alleen verder,
helemaal naar Engeland.
Haar wacht de vrijheid.
Maar hoe vrij ben je als
je zonder je moeder en
zusje bent? En bij
vreemde mensen woont? Ze
voelt zich in de steek
gelaten, ontworteld, ook
al zijn haar pleegouders
nog zo lief voor haar.
Heen en weer geslingerd
tussen hoop en wanhoop
wacht ze al die lange
oorlogsjaren af of zij
haar familie ooit zal
terugzien. Een
ontroerend verhaal over
een vergeten stukje
geschiedenis: de
Kindertransporten van
1939. Rabbijn Lody B.
van de Kamp (1948)
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studeerde voor rabbijn
aan talmoedscholen in
Zwitserland en Engeland.
Van de Kamp publiceert
regelmatig in landelijke
en lokale dag- en
weekbladen. Ook geeft
hij spreekbeurten over
Israël en het Jodendom.
Morgen Van Zijde Zonder
Vrees Merel Kindt
2008-07-11 De
Experimentele klinische
psychologie draagt bij
aan kennis en begrip van
de emotionele
stoornissen, waaronder
angststoornissen.
Angststoornissen zijn de
meest voorkomende
psychiatrische
stoornissen en staan na
coronaire hartziekten op
de tweede plaats in de
top 10 van ziektelast
(bron: RIVM). Cognitieve
gedragstherapie voor
angststoornissen is
effectief, maar nog
verre van optimaal. De
angst komt vaak weer
terug. Het geheugen voor
angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang
het emotionele geheugen
intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op
de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een
symmetrie is tussen
het
Downloaded
from

4/28

amalattea.com on August
13, 2022 by guest

ontstaan en terugdringen
van angst. Kortom,
behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden
afgeleid uit kennis over
het ontstaan van
angststoornissen. Deze
aanname is onjuist
gebleken.
Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan
het ontstaan van
emotionele stoornissen.
In haar oratie zet Merel
Kindt uiteen dat
experimenteel onderzoek
naar de onderliggende
mechanismen van
gedragsverandering
noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van
effectievere
behandelingen. Onderzoek
zal zich niet alleen
moeten richten op het
versterken van nieuw
gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar
in de eerste plaats op
het verzwakken van het
emotionele geheugen.
Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden
teruggedrongen.
Eens Gepakt (Een Riley
Paige Mysterie--Boek #2)
Blake Pierce 2017-02-27
In het noorden van New
York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen
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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,
psychiatrische
inrichtingen en
gevangenissen Downloaded
in een from
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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.
Een wilde papaver Henny
Thijssing-Boer
2021-06-14 ‘Een wilde
papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over
de te vondeling gelegde
Rozelinde die onbegrepen
opgroeit. Ze lijkt
alleen met haar
jeugdvriend Geert over
alles te kunnen praten,
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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’.
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
kruiptfrom
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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 Masai-krijgers 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.
Leven als prinses in
Texas (2 - de
verleiding) Lizzie van
den Ham 2017-07-03 Een
prinses. Een cowboy. Een
onmogelijke situatie.
Sam begint langzaam maar
zeker te wennen aan haar
nieuwe leven in Texas.
De school is zo slecht
nog niet, en jock Hunter
lijkt interesse in haar
te hebben. Toch wil Sam
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liever doorgronden
waarom Scott, de cowboy
en klusjesman die haar
moeder voor de
verbouwing heeft
ingehuurd, haar zo
aantrekt en dan weer
afstoot. Het grootste
raadsel van Robstown is
wat hij in zijn
smeulende, bruine ogen
verbergt... Tijdens het
schoolfeest springt
Scott voor haar in de
bres als de zaken anders
lopen dan Sam had
gepland. Daarna is er
echt geen houden meer
aan: zij verleidt Scott
net zo hard als hij haar
verleidt. Maar dat lost
het probleem dat Scott
voor haar verbergt niet
op. En als hij
uiteindelijk zijn hart
bij haar uitstort, is de
waarheid schokkender dan
ze ooit had kunnen
vermoeden. Soms is het
leven nog oneerlijker
dan je dacht.
X manieren om te sterven
Stefan Ahnhem 2021-06-24
Het is al bijna donker
als een opblaasboot de
haven van Råå uit vaart,
met aan boord een man
die een zwaard op zijn
rug heeft. Zijn missie
wordt bepaald Downloaded
door defrom

7/28

amalattea.com on August
13, 2022 by guest

dobbelstenen: er moet
iemand sterven. Maar
wie, dat weet hij nog
niet. De politie van
Helsingborg is weken
bezig geweest met
meerdere, complexe
moordzaken. De
slachtoffers zijn
gemarteld, gewurgd en
verbrand. En elke moord
is vol precisie
uitgevoerd. Als ze ze
eindelijk opgelost
denken te hebben, wordt
er opnieuw een lichaam
ontdekt. Fabian Risk en
zijn team beseffen dat
alles wat ze dachten te
weten niet waar is.
The Assassin Andrew
Britton 2008-02-01 The
New York Times
bestseller from the
author of The American.
“A non-stop action
thriller that never
slows down . . .
incredibly
exhilarating.” —Midwest
Book Review A weapon of
catastrophic
destruction. A nation on
the brink of unspeakable
disaster. And the
ultimate enemy lies
closer to home than
anyone realizes. Only
maverick CIA agent Ryan
Kealey sees the threat
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for what it really
is—but Washington
refuses to listen. With
the lives of millions at
stake, Kealey has only
one option: to take
matters into his own
hands. And the clock is
ticking . . .
Supercharged and
fiercely intelligent,
The Assassin is an
action-packed
international thriller
where no one can be
trusted—and the final
aftershocks are felt
until the very last
page. Praise for Andrew
Britton's The American
“Brilliantly wellwritten with plotting
sharper than a fence
full of razor wire, a
sizzling page-turner . .
. even Washington
insiders will be reading
this thriller not once,
but twice!” —Brad Thor,
USA Today bestselling
author “A terrifying and
gripping journey into
the mind of a
terrorist.” —Stephen
Frey, New York Times
bestselling author “Like
Tom Clancy . . . a
thriller that makes
current terrorist
threats all too
real from
. .
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. highly recommended.”
—Library Journal
(starred review)
Moeder, moeder Koren
Zailckas 2014-03-15 Het
gezin van Josephine
Hurst draait op
rolletjes. Met twee
mooie dochters, een
intelligente zoon en een
goedverdienende
echtgenoot lijkt haar
leven perfect. Ze heeft
alles wat haar hartje
begeert. Wanneer haar
oudste dochter Rose
wegloopt met een
onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de
greep op haar gezin en
transformeert ze haar
onberispelijke huis in
een donkere gevangenis.
Jongste dochter Violet
wordt opgenomen in een
inrichting en stevige
medicatie moet het
autisme van zoon Will
beperken. Het mooie
plaatje wordt slechts
met moeite bij elkaar
gehouden en wanneer na
een gewelddadig incident
Jeugdzorg het gezin
bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid
over Josephine zelf aan
het licht te komen.
Moeder, moeder is een
indringende en
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intelligente thriller
over de duistere kant
van moederliefde. Koren
Zailckas (Saoedi-Arabië,
1980) schreef eerder een
veelbesproken
autobiografische roman
over haar disfunctionele
jeugd. Ze woont met haar
familie in de omgeving
van New York.
Droomuitzicht Sarah
Morgenthaler 2021-06-01
Heerlijke feelgood en
het ultieme
ontsnappen... welkom in
Moose Springs, Alaska!
De carrière van
voormalig Hollywoodlieveling River Lane is
bergafwaarts aan het
gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken,
achter de camera dit
keer, wil ze een
documentaire opnemen
over het pittoreske
stadje Moose Springs,
Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn,
maar de bewoners moeten
niks hebben van River.
Toch wil deze docu
maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook
voor nodig is. Of welke
berg ze hier
(letterlijk) ook voor
moet beklimmen. Easton
Lockett mag dan
een from
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goedmoedige reus zijn,
hij weet het een en
ander van survival. Als
hij iedereen bij de les
houdt, kan hij River en
haar crew veilig over
Mount Veil leiden. Maar
dat blijkt makkelijker
gezegd dan gedaan. De
natuur is wilder dan
ooit, de cameraman is
vastbesloten in een
ravijn te belanden en de
actrice is mooi, maar
kent geen angst. Vallen
voor River maakt zijn
werk er niet makkelijker
op, en hij weet niet hoe
lang hij haar prachtige
lach nog kan weerstaan.
Als het weer omslaat en
iedereen in gevaar komt,
moet Easton alles uit de
kast halen om de groep
weer veilig thuis te
krijgen... en om River
ervan te overtuigen dat
haar thuis bij hem is.
‘Zowel fans van
Morgenthaler als
gloednieuwe lezers
zullen deze heerlijke
romance verslinden – en
hardop moeten lachen om
een onverwacht hilarisch
personage: een
smoorverliefde marmot.
Dit is een traktatie.’
Publishers Weekly
De Gave Van Strijd (Boek
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#17 In De Tovenaarsring)
Morgan Rice 2016-07-26
“DE TOVENAARSRING heeft
alle ingrediënten voor
direct succes: intriges,
samenzweringen,
mysteries, dappere
ridders en opbloeiende
relaties vol met
gebroken harten, bedrog
en verraad. Het houdt je
uren bezig en is voor
alle leeftijden
geschikt. Aanbevolen
voor de permanente
bibliotheek van alle
fantasie lezers.” —Books
and Movie Reviews,
Roberto Mattos
(regarding A Quest of
Heroes) DE GAVE VAN
STRIJD (Boek #17) is de
finale van de bestseller
serie DE TOVENAARSRING,
die met EEN ZOEKTOCH VAN
HELDEN begint (boek #1)!
In DE GAVE VAN STRIJD
heeft Thor zijn grootste
en laatste uitdaging,
terwijl hij verder het
Land van Bloed ingaat in
zijn poging om Guwayne
te redden. Hij komt
vijanden tegen die
machtiger zijn dan hij
ooit had gedacht en Thor
beseft zich al snel dat
hij een leger van
duisternis voor zich
heeft, één waar
zijn from
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macht niet mee kan
evenaren. Wanneer hij
hoort over een heilig
voorwerp dat hem de
macht kan geven die hij
nodig heeft – een
voorwerp die eeuwenlang
geheim is gebleven –
moet hij een laatste
queeste aangaan om het
te krijgen voordat het
te laat is. Het lot van
de Ring staat op het
spel. Gwendolyn houdt
zich aan haar belofte
aan de Koning van de
Bergrug. Ze gaat de
toren binnen en ontmoet
de sekteleider om
erachter te komen welk
geheim hij verborgen
houdt. De onthulling
brengt haar naar Argon
en uiteindelijk naar de
meester van Argon – waar
ze het grootste geheim
te weten komt. Eén die
het lot van haar mensen
kan veranderen. Wanneer
de Bergrug door het
Keizerrijk wordt
ontdekt, begint de
invasie. Als ze onder
vuur liggen door het
grootste leger die men
kent, ligt de
verantwoordelijkheid bij
Gwendolyn om haar mensen
te verdedigen en op een
laatste, massale
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uittocht te leiden. De
Legioen broeders van
Thor zien onvoorstelbare
risico’s onder ogen,
terwijl Engel door haar
melaatsheid stervende
is. Darius vecht voor
zijn leven naast zijn
vader in de Keizerlijke
hoofdstad, totdat het
een verrassende wending
krijgt. Hij heeft niets
meer te verliezen en
moet uiteindelijk zijn
eigen macht aanboren.
Erec en Alistair
bereiken Volusia en
vechten hun weg
stroomopwaarts. Ze gaan
met hun queeste voor
Gwendolyn en de
bannelingen door,
terwijl ze onverwachte
veldslagen tegenkomen.
En Godfrey beseft zich
dat hij de uiteindelijk
een beslissing moet
nemen om de man te
worden die hij zijn wil.
Volusia is omsingeld
door alle krachten van
de Ridders van de Zeven.
Ze moet zichzelf als
godin op de proef
stellen en erachter
komen of ze alleen de
macht heeft om mannen te
vermorzelen en over het
Keizerrijk te heersen.
Terwijl Argon,
aan het
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einde van zijn leven,
beseft dat de tijd
gekomen is om zichzelf
op te offeren. Terwijl
goed en kwaad in
onbalans zijn, zal één
laatste epische veldslag
– de grootste veldslag
van allemaal – de
uitkomst voor de Ring
voor altijd beslissen.
Met zijn geraffineerde
wereld-opbouw en
karakterbeschrijving, is
DE GAVE VAN STRIJD een
episch verhaal van
vrienden en geliefden,
van rivalen en minnaars,
van ridders en draken,
van intriges en
politieke spelletjes,
van ouderdom, van
gebroken harten, van
verraad, ambitie en
oplichterij. Het is een
verhaal van eer en
heldendom, van noodlot,
van tovenarij. Het is
een fantasie die ons in
een wereld brengt die we
nooit zullen vergeten,
en die voor alle
leeftijden aantrekkelijk
is. DE GAVE VAN STRIJD
is de langste van alle
boeken in de serie,
93.000 woorden! “Vol met
aktie …. Rice's
schrijven is solide en
stelling intrigerend.”
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—Publishers Weekly
(regarding A Quest of
Heroes)
Baas Boek één Victoria
Quinn 2018-06-11 Tatum
Titan Zij is de rijkste,
machtigste en niet te
vergeten mooiste vrouw
ter wereld. Een man
zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en
aanvankelijk maakt Titan
niet veel indruk op me.
Haar uitgeverij, een
verlieslatend bedrijf,
wekt in feite eerst mijn
interesse. Maar zij wil
niet verkopen. Zij wil
zelfs niet eens
luisteren naar mijn
voorstel. Mijn
assistente probeert tot
driemaal toe om een
vergadering te beleggen,
maar Titan wimpelt haar
telkens af. Zij wijst
mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter
wereld. Gewoonlijk krijg
ik nooit het woord ‘nee’
te horen. Ik heb nog
nooit een rivale gehad
die over evenveel
zelfvertrouwen en
intelligentie beschikt
als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders
controle neemt over de
situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar
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koelheid windt me alleen
maar op. Haar
onverschilligheid wekt
enkel mijn interesse.
Terwijl zij bewijst dat
ze een van de meest
getalenteerde zakenlui
in deze stad is, wint
zij mijn respect – en
dat is op zich al een
hele uitdaging. En dan
plots wordt zij mijn
obsessie.
Een lastige dame Sherryl
Woods 2021-05-19 Wanneer
de knappe alleenstaande
vader Slade Watkins naar
Riverton komt, wedden
alle inwoners van het
stadje dat de
bruidsklokken snel
zullen luiden. De
weduwnaar heeft geen
idee hoe hij zijn twee
onstuimige zoontjes moet
aanpakken - en laat de
mooie Danielle Wilde nou
precies weten hoe ze met
zulke boefjes moet
omgaan! Al snel zijn de
jongens stapelgek op
haar, en ook Slades hart
laat ze niet onberoerd.
Bovendien is zonneklaar
dat ze zich thuis voelt
in het gezinnetje en
graag meer dan een
verzorger zou willen
zijn. Dat Slade heeft
gezworen nooit opnieuw
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te trouwen, baart de
mensen in Riverton niet
al te veel zorgen. Want
als een van de Wildezusjes eenmaal haar
zinnen op een huwelijk
heeft gezet... Dit
verhaal is eerder
verschenen.
Man man man, het boek
Domien Verschuuren
2020-10-27 Na de
prijswinnende podcast
nu: Man, man, man - het
boek. Over alles waar
mannen zich mee
bezighouden. In Man man
man, het boek vertellen
Domien Verschuuren, Bas
Louissen en Chris
Bergström – bekend van
de podcast Man man man –
je alles wat je altijd
al wilde weten over
mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de
podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken
over mannelijkheid. Het
biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe
De Moderne Man zichzelf
tegenwoordig ziet, en
hoe ‘mannelijk’ hij
denkt over een hele
reeks aan onderwerpen.
Daarnaast bevat het boek
enkele langere
persoonlijke verhalen,
waarin de auteurs
‘geen
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gêne hebben om over
emoties te praten of te
tonen wie ze echt zijn’.
Man man man is met
maandelijks meer dan een
half miljoen streams een
van de meest beluisterde
podcasts in Nederland.
De theatervoorstellingen
die voortkwamen uit de
podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen.
Man man man, het boek is
de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is
niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek
‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over
een ander thema, zitten
vol bijzondere momenten.
De sleutel naar het
succes is hun
openhartigheid.’ **** de
Volkskrant
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
xts2500-manual

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
moorden? Of is Adeline
zelf misschien beïnvloed
door haar vader?
Andrew Britton Bundle:
The American, The
Assassin,The Invisible,
The Exile Andrew Britton
2011-06-01 The American
CIA agent Ryan Kealey
has no time to wrestle
his demons. Former U.S.
soldier Jason March, one
of the world's deadliest
assassins and Ryan's
former protégé, is now
working with a powerful
terror network whose
goal is nothing less
than the total
annihilation of the
United States. Ryan puts
together the pieces of a
terrifying puzzle. With
the fate of the country
resting on his
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shoulders, he finds
himself caught in a
desperate game of catand-mouse with the most
cunning opponent he's
ever faced, a man who
won't be denied the
ultimate act of evil and
who is all the more
deadly for being one of
our own. The Assassin A
weapon of catastrophic
destruction. A nation on
the brink of unspeakable
disaster. And the
ultimate enemy lies
closer to home than
anyone realizes. Only
maverick CIA agent Ryan
Kealey sees the threat
for what it really is-but Washington refused
to listen. With the
lives of millions at
stake, Kealey has only
one option: to take
matters into his own
hands. And the clock is
ticking. . .
Supercharged and
fiercely intelligent,
The Assassin is an
action-packed
international thriller
where no one can be
trusted--and the final
aftershocks are felt
until the very last
page. The Invisible
Tensions between
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Pakistan and India are
at an all-time high. To
complicate matters,
twelve American climbers
have disappeared in
Pakistan's Hindu Kush
range. As the conflict
escalates, the U.S.
Secretary of State's
motorcade is ambushed on
the outskirts of
Islamabad. When her
back-up team arrives,
they discover a
disastrous scene: dozens
are dead, including
seven diplomatic
security agents, and the
secretary of state has
vanished without a
trace. In the wake of
the unprecedented
attack, CIA agent Ryan
Kealey's operation goes
into high gear. Naomi
Kharmai, the Britishborn analyst who has
taken on a daring new
role with the Agency, is
on his team again. But
Kharmai is becoming
increasingly
unpredictable, and as
they work their way
toward the target, it
becomes clear to Kealey
that anyone is fair
game--and no one can be
trusted. Thundering to a
stark and chilling
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climax, The Invisible
raises the stakes on
every page. A crackingly
intelligent thriller, it
is filled with shocking
betrayal and,
ultimately, revenge. The
Exile For the President
of the United States,
the daily horror of life
in West Darfur's killing
fields just hit
heartbreakingly close to
home. His niece, Lily,
has been targeted and
savagely murdered by a
corps of fearsome
government-backed
militiamen. With the
situation too explosive
for diplomatic or
military solutions, yet
with the President and
the public thirsting for
revenge, America is out
of options. Except one:
Ryan Kealey, ex-Special
Forces, former CIA, and
unrivaled
counterterrorism expert.
Kealey has been central
to the war on terror for
over a decade. But after
the Agency hung him out
to dry--and let his
lover die--he turned his
back. Until now. For the
government has revealed
its trump card, the one
thing Kealey will risk
xts2500-manual

everything for. Soon,
from the lawless streets
of Sudan to the highest
levels of the American
government, Kealey
unearths secrets and
betrayals that shock
even his war-tempered
sensibilities--and
ignite a conflagration
with unknowable global
consequences.
De vijfde brief Nicola
Moriarty 2017-09-26
Nicola Moriarty schreef
de feelgoodroman ‘De
vijfde brief’(The Fifth
Letter) Moriarty komt
uit een
schrijversfamilie; ook
haar zussen Liane
Moriarty en Jaclyn
Moriarty staan
regelmatig in de
bestsellerlijsten. Al op
de middelbare school
waren Joni, Deb, Eden en
Trina de beste
vriendinnen. Ze deelden
altijd alles – roddels,
verliefdheden, geheimen.
Maar sindsdien zijn hun
levens elk een eigen
richting op gegaan, en
zelfs hun jaarlijkse
weekje weg met z’n
vieren voelt steeds meer
als een verplichting.
Dit jaar heeft Joni een
plan: eindelijk
weer from
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eens écht naar elkaar
luisteren. Elk van hen
schrijft een brief, met
daarin een geheim dat ze
nog nooit met elkaar
gedeeld hebben. De
uitkomst maakt pijnlijk
duidelijk dat ze elkaar
lang niet zo goed kenden
als ze dachten. Dan
ontdekt Joni een vijfde
brief, een brief waarin
een van hen vertelt
hoezeer ze een van haar
vriendinnen háát om iets
wat jaren geleden is
gebeurd, en hoe vaak ze
op het punt heeft
gestaan haar iets aan te
doen. Wie van hen heeft
dit geschreven? En wie
kan Joni nog vertrouwen?
voor de fans van Jojo
Moyes en Liane Moriarty
‘Wie is de schrijver van
de vijfde brief? Deze
roman laat treffend zien
hoe onbetrouwbaar zulke
lange vriendschappen
soms kunnen zijn.’
Publishers Weekly
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
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Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een
nieuwe regering in het
Witte Huis. Maar het is
de vorige first family
die boven aan de
hitlijst staat van een
internationale
terroristische
organisatie. Matthew
Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige
president van de
Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar
noodlottige militaire
missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij
naar het platteland van
New Hampshire. Daar zou
hij het liefst het leven
van een 'gewone' burger
willen leiden, maar een
oud-president wordt
nooit meer een gewone
burger. En een oudpresident 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
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jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel
veel actie,
onbetrouwbare figuren,
geschikt voor
Hollywood.' Vrij
Nederland
Weerzien in Wildstone
Jill Shalvis 2020-08-25
Vroeger had Tilly twee
dromen: een beroemde
kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met
haar grote liefde, Dylan
Scott. Inmiddels weet ze
maar al te goed dat
dromen niet altijd
uitkomen: Dylan liet
haar acht jaar geleden
achter in Wildstone, en
een carrière als
kunstenaar kwam ook niet
van de grond. Toch is ze
niet van plan bij de
pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol
goede moed aan haar
nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar
eerste dag. Dat wordt
niet beter als ze in de
les ineens in een paar
bekende, vurige ogen
kijkt…
Kerst in Silver Springs
Brenda Novak 2020-11-17
Ook in Silver Springs
ontkom je niet aan de
magie van kerst! Samen
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lang en gelukkig leven?
Vergeet het maar! Als
Harper Devlin door haar
man, een populaire
rockster, aan de kant
wordt geschoven,
vertrekt ze vlak voor de
feestdagen met haar twee
dochters naar haar zus
in Silver Springs.
Misschien dat ze bij
haar familie rustig kan
herstellen van haar
gebroken hart. Ze vindt
echter troost in een
heel onverwachte hoek,
namelijk bij de knappe
én beruchte Tobias
Richardson... Zodra
Tobias Harper voor het
eerst ziet, bespeurt hij
een verdriet bij haar
dat hij maar al te goed
kent. Nu hij zijn straf
heeft uitgezeten voor
een tragische fout die
hij als tiener beging,
moet ook hij helemaal
opnieuw beginnen. Het
lijkt erop dat de mooie
Harper zich ook met hem
verbonden voelt, en al
snel kan hij de
verleiding om haar te
kussen niet meer
weerstaan. Ze zou echter
nooit deel uit kunnen
maken van zijn leven;
hij is totaal ongeschikt
voor haar. Of Downloaded
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te hopen op een
kerstwonder?
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 engel van Venetië
David Hewson 2021-03-24
Van de auteur van de
succesvolle De Killingserie en de Nic Costaserie Venetië, 1943. De
achttienjarige Paolo
Uccello rouwt om het
verlies van zijn ouders
en probeert te overleven
onder het Duitse regime.
Als laatst overgebleven
familielid is hij de
enige die het
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weversbedrijf van zijn
ouders kan voortzetten.
Terwijl de datum waarop
hij zijn laatste
opdracht moet inleveren
steeds dichterbij komt,
realiseert Paolo zich
dat hij die nooit op
tijd af zal krijgen –
tenzij hij hulp krijgt.
Wanneer het lichaam van
een Joodse vrouw wordt
gevonden in de haven van
Castello en Paolo zijn
afschuw over de moord
niet kan onderdrukken,
wordt hij benaderd door
de plaatselijke
priester. Die verzoekt
Paolo zijn kelder
beschikbaar te stellen
om een voortvluchtige
Joodse broer en zus te
laten onderduiken. Paolo
weet dat hij met vuur
speelt, maar hij
realiseert zich ook dat
dit de hulp is waar hij
op hoopte. Al snel
blijkt de Venetiaanse
politie op zoek te zijn
naar de twee
voortvluchtigen. Paolo
probeert wanhopig te
voorkomen dat ze worden
gevonden, maar de zus
stort zich in het
Venetiaanse verzet en
zet daarmee veel meer
dan alleen haar
eigenfrom
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leven op het spel... In
de pers ‘Een zeer
verdienstelijk boek,
sterk genoeg om uit te
kijken naar de volgende
delen.’ **** VN
Detective & Thrillergids
‘De spanning is
bloeddrukverhogend en de
elegante schrijfstijl
van Hewson maakt deze
thriller weer helemaal
af.’ ***** Nu.nl
‘Aangrijpend en
krachtig. De engel van
Venetië roept de
spanning en dreiging van
het door de nazi’s
bezette Venetië
overtuigend op.’ Tess
Gerritsen, New York
Times-bestsellerauteur
Het land van duizend
morgens Lauraine
Snelling 2012-03-06 De
belofte van gratis land
lokt Roald en Ingeborg
Bjorklund in 1880 weg
uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen.
Na drie lange jaren
sparen en een barre
overtocht naar Amerika,
komen ze eindelijk aan
in de haven van New
York. In dit nieuwe land
hopen ze een goed leven
te kunnen opbouwen en
hun kinderen een mooie
toekomst te bieden. Het
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pioniersleven betekent
keihard bikkelen, onder
primitieve
omstandigheden. Maar de
inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper
vol. Ze heeft er alles
voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan
breekt een
verschrikkelijke winter
aan. De Bjorklunds, die
het klimaat nog niet
goed kennen, worden
overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert
ingrijpend - en
voorgoed. Lees verder »
Dromen in de ochtendzon
Sarah Morgan 2018-09-11
Voor de fans van Jill
Mansell: een heerlijk
luchtige en romantische
feelgood van Sarah
Morgan, die zich
afspeelt in New York!
Veel liefs uit
ManhattanDeel 4Maak
kennis met Molly...Als
schrijfster van Ask a
Girl, de populairste
liefdesadviesblog in New
York, beschouwt Molly
zichzelf als een expert
in relaties - ándermans
relaties. Ze heeft één
liefde in haar leven:
haar dalmatiër,
Valentine. Dus
heeft from
ze
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enkel oog voor haar hond
tijdens haar dagelijkse
hardlooprondje in
Central Park. De sexy,
gespierde advocaat die
elke dag dezelfde route
neemt, ziet ze amper
staan.En dit is
Daniel...Daniel, een
cynische
echtscheidingsadvocaat,
hoef je niets te
vertellen over relaties;
die leiden nergens toe.
Toch spreekt een flirt
met de adembenemende
vrouw die hij elke dag
tegenkomt in het park
hem wel aan, ook al
heeft zij alleen maar
aandacht voor haar hond.
Wat als hij nu eens een
hond van iemand leent...
zou hij haar dan wel
opvallen?Samen of
niet?Molly en Daniel
denken dat ze alles van
relaties weten. Maar
terwijl er langzaam iets
moois tussen hen
ontstaat, ontdekken ze
dat ze nog een heleboel
te leren hebben...
Hoogzomer Kim Faber
2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller,
voor de lezers van Lars
Kepler en Jussi AdlerOlsen. Inspecteur Martin
Juncker is verbitterd
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over zijn degradatie
naar een klein
politiebureau in het
saaie provinciestadje
Sandsted. Maar heel lang
heeft hij niet om
daarbij stil te staan,
aangezien er een
advocaat vermoord wordt
in het stadspark en híj
het onderzoek moet
leiden. In Kopenhagen
onderzoekt journaliste
Charlotte Junckersen een
anonieme tip: de
terroristische aanslag
die een paar maanden
eerder plaatsvond, had
wellicht voorkomen
kunnen worden. Haar man,
Martin Juncker, weigert
zich erover uit te laten
uit angst dat hun levens
in gevaar komen.
Rechercheur Signe
Kristiansen, Junckers
voormalige partner, is
wel bereid om de zaak
verder te onderzoeken,
maar heeft haar handen
vol aan enkele
privézaken. Als er
echter een onthoofd
lichaam wordt
aangetroffen en er een
verband lijkt te zijn
met de aanslag, bijt
Signe zich alsnog vast
in het onderzoek. Het
was al warm in
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Kopenhagen, maar de
zomer wordt nog
broeieriger… 'Een
Scandi-thriller zoals
een Scandi-thriller moet
zijn.' VN Detective en
Thrillergids **** 'De
plots van Faber en
Pedersen mogen er zijn.
Het duo weet
verhaallijnen behendig
te vervlechten. (...)
Faber en Pedersen lijken
over het gereedschap en
de energie te beschikken
voor een fijne reeks.'
NRC Handelsblad ****
'Het is nogal een opgave
om een thrillerdebuut
dat wereldwijd in de
vijf sterren-categorie
is gevallen te evenaren.
En toch is dat gelukt!'
De Telegraaf *****
Winnaar van de
Krimimessen publiekprijs
2021
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 aspirantlid van een
studentenvereniging
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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
isfrom
de
Downloaded

22/28

amalattea.com on August
13, 2022 by guest

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 Dromen’
‘Dit boek is een echte
feelgoodroman’ Hebban.nl over ‘Gevallen
Dromen’
Pamphlets on Biology
1917
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
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rokkenjager, tijdens een
diner. In elk leven doet
zich een beslissend
moment voor waarna je
weet dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Voor
Michael was het dat
moment: de seconde dat
hij oog in oog kwam te
staan met Francesca. Het
was een wonder dat hij
zich staande wist te
houden, zo diep was hij
getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond
het diner in kwestie
plaats op de avond
voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk –
met Michaels neef. Maar
dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf,
en Francesca is weer
vrij. Helaas ziet zij in
hem nog steeds niets
meer dan een goede
vriend en vertrouweling.
Durft Michael hun
vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn
ware gevoelens te tonen?
De pers over de Familie
Bridgerton serie:
‘Bridgerton is
uitstekend bingemateriaal gebaseerd de
populaire historische
romans van Julia Quinn.’
de Volkskrant ‘Razend
populaire
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kasteelromans.’ **** NRC
‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn
gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’
Seattle Woman
Onvoorwaardelijk Vi
Keeland 2021-06-10
Steamy romance van de
populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope
Ward. Aubrey wil alles
achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe
stad, nieuw huis, nieuwe
baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke
band haalt haar plannen
overhoop. Gelukkig is
daar Chance, een erg
knappe (en ietwat
arrogante) Australische
man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer
op de weg te krijgen,
maar hij haalt haar ook
over om de rest van de
reis samen af te leggen.
Ze leren elkaar steeds
beter kennen en vinden
elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar
Aubrey voelt dat Chance
haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar
niet achter wat er
precies aan de hand is.
Wat heeft Chance te
verbergen? De boeken van
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Vi Keeland en Penelope
Ward zijn wereldwijde
bestsellers. Samen
schreven ze heerlijke
romans als onder andere
Onweerstaanbaar en
Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo
ook romans. In Nederland
en België lazen en
luisterden al meer dan
25.000 lezers haar
verslavende dirty office
romance De baas.
Waterland Suzanne
Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de
bestverkopende
Nederlandse
thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar
hectische leventje in
Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar
man een bed and
breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de
Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan
toeristen en van het
begin af aan is het een
groot succes. Het leven
lacht haar toe, maar wat
vrijwel niemand weet is
dat ze niet vrijwillig
uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan
tien jaar draagt ze een
geheim met zich mee en
door de komst Downloaded
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jonge Nederlandse vrouw
en haar moeder dreigt
het verleden haar nu in
te halen. Tijdens een
etentje valt een naam.
Claudette dacht dat ze
voorgoed afscheid had
genomen, maar nu blijkt
dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet
zomaar verdwijnen. En
dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het
ooit allemaal begon...
Verklaeringe van het
broederschap der goede
doodt 1744
Zondagsleven Judith
Visser 2020-10-06
Rinkelende telefoons,
felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond
mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die
autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven
een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze,
ondanks alle chaos, een
veilige en
overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan
houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de
liefde. Liefde voor
haarzelf, voor haar hond
xts2500-manual

Romy, voor de mensen om
haar heen, en in het
bijzonder voor die ene
man die zo zijn best
doet haar te
begrijpen... Waar
Zondagskind ging over
opgroeien met autisme,
gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je
bent.
Brandoffer M.W. Craven
2021-06-15 Met
Brandoffer, de
bloedspannende prequel
op Zwarte Zomer, heeft
M.W. Craven de Gold
Dagger Award gewonnen.
Een seriemoordenaar
verbrandt mensen levend.
Zijn volgende doelwit:
Washington Poe.
Detective Washington Poe
krijgt een moeilijke
zaak toegewezen in M.W.
Cravens Brandoffer – de
zenuwslopende prequel op
Zwarte Zomer. In het
Engelse Lake District
blijkt een
seriemoordenaar mensen
levend te verbranden in
de prehistorische
steencirkels. Hij laat
geen sporen na en de
politie heeft geen
enkele aanwijzing. Dan
ontdekt men dat er in de
verkoolde overblijfselen
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van het derde
slachtoffer een naam
staat gekerfd:
Washington Poe. Tegen
wil en dank wordt Poe,
een afgedankte
detective, gekoppeld aan
een briljante maar
sociaal onhandige
partner: Tilly Bradshaw.
Samen ontdekken ze een
spoor dat alleen voor
Poe’s ogen bestemd is.
Naarmate het aantal
slachtoffers toeneemt,
leert Poe dat er ergere
dingen zijn dan levend
verbrand worden... ‘Het
Britse antwoord op
Michael Connelly’s Harry
Bosch.’ Matt Hilton
Zomerloof Jackie van
Laren 2021-06-15 Deel 2
van de sprankelende
Onder de bomen-serie,
die zich afspeelt in de
Nederlandse natuur en
een stoere vrouwelijke
boswachter in de
hoofdrol heeft De zomer
is aangebroken en
boswachter Sylvie begint
zich al aardig thuis te
voelen in haar nieuwe
werkgebied De Grote Weijde. Ze kent het bos
dat ze onder haar hoede
heeft inmiddels op haar
duimpje en ze heeft een
paar belangrijke
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vriendschappen gesloten.
Ook haar dochter Ties
heeft het naar haar zin:
haar laatste weken op de
basisschool zijn
afgesloten met een knal,
en een zoen van de
leukste jongen van de
klas. Ze is verliefd en
het is wederzijds; ze
kan haar geluk niet op.
Stapje voor stapje
verdiept ook Sylvies
vriendschap met Freek
zich, al is hij een
complexe man. En dan is
er nog het probleem van
Freeks onderhuurders,
die het grote huis op
het landgoed bewonen en
zich bezighouden met
zaken die absoluut niet
thuishoren in een vredig
-natuurgebied als De
Grote Weijde. Freek
heeft Sylvie op meer dan
één -manier nodig, maar
het voelt voor hem als
een onmogelijke opgave
om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van
Laren in de pers ‘Jojo
Moyes heeft in de Lage
Landen haar gelijke
gevonden in Jackie van
Laren.’ Thebookreview.nl
‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar
personages uitstekend in
woorden te vatten.
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Bovendien zijn de
personages prima
gekarakteriseerd, niet
overdreven
geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte
mensen.’ NBD Biblion
‘Als je Thuiskomen hebt
gelezen sta je weer even
met beide benen op de
grond en ben je je er
terdege van bewust wat
echt belangrijk is in
het leven.’
Thrillersandmore.com
Race tegen de klok Jo
Claes 2021-05-04 Bij het
begin van het nieuwe
academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas
Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal
buitenlandse studenten
aan de Leuvense
universiteit drastisch
moet verminderen. Om die
eis kracht bij te
zetten, zal hij drie
studenten van vreemde
origine opsluiten in een
ruimte met een beperkte
hoeveelheid zuurstof,
maar omdat hij
slachtoffers wil
vermijden, belooft hij
de politie aanwijzingen
te geven om de studenten
te redden. Een
misplaatste grap, denkt
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iedereen. Tot Berg een
sms’je krijgt met de
locatie van de eerste
ontvoerde student. De
boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand
er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus
dan te proberen om het
raadsel op tijd op te
lossen. De race tegen de
klok is begonnen.
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,
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de nieuwe serie van
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Lizzie van den Ham.
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