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De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is
daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie
'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de
heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende
trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet
zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn
niet alleen heks maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier
onverwacht bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en tovenaars
staat op de stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens flink aan de tand te
voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest. En er staat
heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken, mogen de heksen niet langer
in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier
Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke
Dekker & Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als
geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve
kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste
gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze
kinderen de magie van het lezen ontdekken.
Chilton's Repair and Tune-up Guide: Outboard Motors, Under 30 Horsepower
Chilton Book Company. Automotive Editorial Department 1973 Provides a
manual for the proper care of outboard motors under thirty horsepower made by

Chrysler, Kiekhaefer Mercury, and Outboard Marine Corporation
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het klinkt
misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn géén bedrog. Dit weet
Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels beter.
Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen.
In lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen
die ons mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en
vind inspiratie. Buig faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak met meer
zelfinzicht, moed en energie. Aan de hand van recente wetenschappelijke
inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom
meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post
(1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft wereldwijd lezingen en
workshops over de wetenschap en kracht van het lucide dromen. Post werd
bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel
lucide dromen beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die
vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als ik dat
zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan
herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik in haar ogen en draagt een strak
jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in
een kooi zit opgesloten… is ze bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik
besluit haar gedag te zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Calypso Jacques Cousteau 1978
The Waterways Journal 1983-04
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 mentaal deze crisis?
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
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
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda
Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de
levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen
zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in
een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931
plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta
Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt
Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van
Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar
over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de
chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen
moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het
Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart
volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare
schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is er
minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons met al
die onzin te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets
minder dan de eerste musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur.
Carwash vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die in een kleine truck een
grote lading jeans naar ’t verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders
dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot meeleven,
lachen en zelfs meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je zult verslinden,

handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als
waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
Dromen van jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-11 De ontvoering van een van de
kleuters uit haar klas valt Evi zwaar – ook al komt ze daardoor in contact met die
toch wel erg leuke vader. Evi ziet het allemaal niet meer zitten en zou het liefst
stoppen met haar studie. Of gaat er eindelijk weer iets positiefs gebeuren in haar
leven?
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik
Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis
van de wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de
grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks
leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd
zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw
de balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op morgen.
Field & Stream 1972-12 FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports
magazine, celebrates the outdoor experience with great stories, compelling
photography, and sound advice while honoring the traditions hunters and
fishermen have passed down for generations.
Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd voor haar
debuutroman ‘Mijn beeld van jou’ geroemd als ‘de Nederlandse Jojo Moyes’. In
haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die verwachtingen opnieuw waar.
Emma is 33 en voelt dat haar leven stilstaat. Sinds het overlijden van haar grote
liefde Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat ze het verleden niet los kan laten.
Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar beste vriendin, en van Wout, die Boris’
beste vriend was. Als Wout onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te
gaan wonen en Emma meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te zeggen.
Misschien is een andere omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in
Engeland een nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar heel moeilijk mee – het
voelt alsof ze Boris verraadt. Maar net als Emma tot het besef komt dat ze haar
verleden niet haar toekomst kan laten bepalen, gebeurt er iets waardoor ze
misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden ontroerd, er
werden tranen weggepinkt. Wat zijn we trots dat een Nederlandse auteur op
deze manier weet te debuteren!’ Juryrapport Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van
Eyck weet zware thema’s licht te verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap
geschreven.’ NBD Biblion
Dag en nacht Jules Deelder 2014-11-27 Het werk van J.A. Deelder is als zijn
stad: rauw, vitaal en no-nonsense. Voor het eerst in een halve eeuw wordt er
van Deelders poëzie een bloemlezing gemaakt, en wie kan dat beter dan de
burgervader van Rotterdam? De democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze
laten leiden door zijn burgers, en brengt daarmee een ode aan een ongekend

literair fenomeen.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar
lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het
perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel
aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van
veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers
die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling
van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur
voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” -Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor
altijd en eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De herberg in
Sunset Harbor, die begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in
New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische
huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily
bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert.
Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee
heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende
reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim
heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat
ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen,
dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in
haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden,
buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden?
Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische
serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En
het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde
boek is binnenkort verkrijgbaar.
Sports Cars Illustrated 1973
Boating 1968-07
Rudder Thomas Fleming Day 1974
Boating 1968-07
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt
wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig,
maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever wilde

vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense.
Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen, maar geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht.
Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij achter zich gelaten dacht te
hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn
Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en zetten
alles op alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
Brieven uit IJsland Wystan Hugh Auden 1990 Verslagen in brieven en gedichten
van reizen door IJsland, hoofdzakelijk van de hand van de Engelse dichter
W.H.Auden (1907-1973).
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een
toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven
voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn
aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in
het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers?
Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit
van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de
aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat
het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk
wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over
om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat
voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand
in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de
absolute top bereiken.
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 2017-02-23 Elena
heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de klauwen van de hogepriesters
gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald. Het Hart van Arcania, de
machtigste magische steen in het land is nu in handen van de slechte priesters.
Maar wat nog erger is; Jon is gevangen genomen.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van
de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje
verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is
een meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met
haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend
na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word
op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede

Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland,
waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23
artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft
gehoord uit Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige
strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven. De pers over De
fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die
vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige van de
Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van
de Dag
Ambitie Kate Brian 2011-06-03 Reed Brennan wist dat er veel zou veranderen
toen ze voorzitter werd van het exclusieve Billings House. Maar Reed had er niet
op gerekend om gedumpt te worden door haar vriendje Josh én verantwoordelijk
gehouden te worden voor het afbranden van het oudste gebouw van Easton
Academy. En nu wil het schoolbestuur tot overmaat van ramp het Billings House
sluiten. Voorgoed. Als voorzitter is het Reeds taak om het Billings House te
redden. Ze wil de directrice van Easton inpalmen en organiseert een speciale
benefi etavond in New York. Iedereen is op zoek naar een date. Nu Reed weer
single is, staan de knapste jongens voor haar in de rij. Reed heeft zich nog nooit
zo populair gevoeld. Maar dan duikt de politie op met vragen over de dood van
Cheyenne Martin. De stemming slaat al snel om. Eén ding wordt duidelijk:
iemand wil het Billings House en Reed ten val brengen en zal alles doen om dit
voor elkaar te krijgen Intriges, chantage en moord tegen de fascinerende wereld
van een privéschool, gecombineerd met een vleugje romantiek. Macht heeft
gruwelijke kanten Deel 7 Privé-serie
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het
leven van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden,
opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de
apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw
onderhouden en haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige
lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van een
toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op haar flatje. Op straat praten
met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar
een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar de
teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek ontvangen. Zich
klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de bel
heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij deze

fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te
lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een
toproman geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer
dan veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een
zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt
stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam
voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd
zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen
fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een
Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één
Brusselmans leest, laat het dan De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans,
standaard der letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages.
Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis
omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen
versteele, de morgen
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te
treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een
goed huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze
erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte
verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
Yachting 1968-10
Paperbound Books in Print 1982
Books in Print 1991
Road & Track 1972
The Machinist 1981-05
Topcollectie 70 Miranda Lee 2021-04-27 (1) VERLEIDING & OVERGAVE –
Miranda Lee Voor deze minnaars is het pad van de liefde niet zonder
hindernissen… Van Australië naar Londen is een hele stap voor Marina, die
door de schatrijke James, graaf van Winterbourne, naar Engeland wordt
ontboden om zijn zieke achternichtje te helpen. Zodra Marina hem ontmoet,
vliegen de vonken over en weer, maar beiden zijn aan een ander beloofd…
Sexy tycoon Warwick Kincaid staat bekend als een playboy; zodra het serieus
wordt, verbreekt hij het contact. Amber geniet van de heerlijke nachten met hem,
maar vreest dat haar hetzelfde lot wacht. Wat ze niet weet, is dat een geheim
hem ervan weerhoudt zich aan haar te binden… Na te zijn bedrogen heeft
Scarlet mannen afgezworen. Wel vertelt ze haar jeugdvriend, de razendknappe
John Mitchell, over haar grootste wens: een baby. John, die al jaren heimelijk

verliefd op haar is, wil haar dolgraag helpen. Maar niet via een kliniek, natuurlijk.
Wat hem betreft, is er maar één optie... (2) BEGEERD DOOR DE ITALIAANSE
TYCOON - Elizabeth Power / Abby Green / Andie Brock Temperamentvolle
verleiders die weten wat ze willen! In BETOVERD DOOR SCHOONHEID heeft
maar één man Magenta ooit kunnen bekoren: Andreas Visconti - de man die
haar nu verafschuwt. Als ze noodgedwongen voor hem gaat werken, blijkt
desondanks dat hij haar nog steeds begeert. Maar nogmaals verliefd op hem
worden kán niet, want hij mag haar geheim niet ontdekken! In GEVANGENE
VAN DE TYCOON breekt Gracie in in het kantoor van Rocco De Marco om haar
broer te helpen. Ze wordt betrapt door de tycoon, die haar meevoert naar zijn
luxeappartement en haar daar vasthoudt. Ondanks haar verzet voelt ze de
zinderende spanning tussen hen. Maar ze weet: als ze voor Rocco valt, is alles
verloren… In ROEKELOOS HART deinst Rafael Revaldi, Conte di Monterrato,
nergens voor terug. Ook niet voor een vrije val tijdens het skydiven. Als het bijna
misgaat, heeft hij plots een helder inzicht: er moet een erfgenaam voor zijn
graafschap komen, en de enige die hem daarmee kan helpen is de verleidelijke
Lottie, zijn ex-echtgenote... (3) ONWEERSTAANBARE ROYALS - Natasha
Oakley / Susan Stephens / Robyn Donald Glitter en glamour, machtige
minnaars, hartstochtelijke verleiding… De toekomst van prinses Isabella van
Niroli is onzeker. Koningin wordt ze niet, maar wat dan wel? Zakenvrouw? Dan
moet ze een deal sluiten met de knappe magnaat Dominic Vincini. Maar hij heeft
niet voor niets de reputatie een keiharde onderhandelaar te zijn, en al snel is de
inzet alles… of niets! Carrie is al jaren verliefd op haar baas, Nico Fierezza.
Wanneer na een zinderende nacht met hem blijkt dat ze zwanger is, reist ze
hem achterna naar Niroli. Dat ze hem daar in koninklijke kringen zou aantreffen,
had ze niet verwacht – en ook niet dat haar vurige minnaar haar zo koel zou
ontvangen… Eigenlijk vonden Max en Rosa elkaar altijd al meer dan leuk, alleen
hebben ze daar nooit iets mee gedaan. De beruchte Regels van het Vorstendom
Niroli verbieden hun immers een relatie aan te gaan. Als Max Rosa’s
deskundige hulp nodig heeft, biedt ze hem die direct, maar of dat verstandig is…
Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn liefde voor Mason was
oneindig. We waren twee delen van een geheel dat verbonden hoorde te zijn.
En een verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke dag was beter dan die ervoor
en ik dacht niet dat we nog gelukkiger konden worden. Verblind door mijn liefde
voor Mason, negeerde ik de scheuren die ons geluk begon te overschaduwen.
Al had het de impact van de diepere reden niet kunnen verzachten. De kloof die
daardoor tussen mij en Mason ontstond was nog nooit zo groot geweest. We
werden beiden gedwongen alles te geven om te redden wat reddeloos leek te
zijn. Toch vonden we licht in de duisternis en bleek onze diepgewortelde liefde
groot genoeg te zijn om het dieptepunt te overstijgen. We waren er sterker
uitgekomen en niets leek ons nog te kunnen deren. Niet wetende hoe fout ik het
had gehad met die gedachte, kwam op het meest onverwachte moment onze

grootse beproeving. Een beproeving dat ons einde kon betekenen.
Books in Print Supplement 1985
Paperbound Books in Print Bowker Editorial Staff 1984
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 vinden die me had verkocht.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België
bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint
de Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar
Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet
Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap
van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke
missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Kijken in de ziel van Japan Freek Vossenaar 2021-04-20 Japan streeft naar een
nieuw tijdperk, maar worstelt met het verleden. Japan-kenner Freek Vossenaar
beschrijft het conflict van dit gesloten land tussen traditionele isolatie en
moderne openheid. 'Een nieuw Japans tijdperk' is aangebroken, verklaarde de
Japanse premier Shinzo Abe tijdens de slotceremonie van de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro. En om te onderstrepen dat de tijden in zijn land
serieus waren veranderd, had hij zich verkleed als Super Mario, de
wereldbekende Nintendo-figuur. Door de pandemie wijzigden de plannen. Nu
gaan de Spelen wel door, maar zonder buitenlands publiek dat het nieuwe
Japan kan bewonderen. Hoe groot is de teleurstelling? En is er werkelijk een
zelfbewust en trots Japan opgestaan dat de buitenwereld omarmt? Japankenner
Freek Vossenaar ging op onderzoek uit. Van de vrouwelijke sushichefs en de
manga helden tot de sumoworstelaars en de huwelijksmakelaars tot de
campagne om de Olympische Spelen binnen te halen: hij zag veel obstakels en
onzekerheid om de toekomst zorgeloos te kunnen omarmen. De gevierde
harmonie en de bewonderde tradities, ooit bindende krachten, zetten nu een
rem op de ontwikkelingen. Moeizame relaties met de buurlanden, vergrijzing, de
omgang met rampen als in Fukushima, de ondergeschikte positie van de vrouw,
uitdijende steden in een land dat krimpt - in zijn fascinerende verhaal laat
Vossenaar zien dat het Japanse verleden zich niet snel laat verjagen.
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