Casio Pathfinder Manual 3246
Thank you for reading Casio Pathfinder Manual 3246. As you may know, people have search
numerous times for their favorite books like this Casio Pathfinder Manual 3246, but end up in
infectious downloads.
Rather than reading a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead they cope with some
harmful virus inside their laptop.
Casio Pathfinder Manual 3246 is available in our digital library an online access to it is set as public
so you can get it instantly.
Our digital library saves in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to
download any of our books like this one.
Merely said, the Casio Pathfinder Manual 3246 is universally compatible with any devices to read

Mannen in mijn situatie Per Petterson
2019-05-14 Arvid is 38, net gescheiden en de
weg kwijt. Hij maakt doelloze tochten in zijn
Mazda en schuimt ’s nachts de kroegen van Oslo
af, troost zoekend bij steeds weer andere
vrouwen. Op zo’n nacht lijkt een nieuw begin
mogelijk, maar de volgende ochtend voelt hij
zich weer net zo verloren als eerst. Met zijn
roekeloze gedrag zet hij de omgang met zijn drie
dochters op het spel. Zijn oudste dochter, Vigdis,
heeft hem nodig. Is hij in staat haar te helpen?
En komt er ooit een eind aan zijn eenzaamheid?
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie 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
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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?
Verloren zielen Lisa Jackson 2013-07-04 Aan het
All Saints College zijn vier meisjes verdwenen.
Ze waren 'verloren zielen', kwetsbare meisjes
om wie niemand iets gaf. De politie denkt dat ze
zijn weggelopen, maar Kristi Bentz, de dochter
van een rechercheur in New Orleans, vermoedt
dat iets hen verbindt, iets angstaanjagends. Ze
besluit zich opnieuw als studente in te schrijven.
All Saints College is erg veranderd sinds Kristi
er studeerde. De universiteit heeft een reputatie
verworven met leergangen als het bijzonder
populaire 'De invloed van vampirisme op de
moderne cultuur en literatuur'. Er wordt
gefluisterd over een duistere cultus waarbij de
deelnemers flesjes bloed om hun nek dragen.
Om de waarheid te vinden moet Kristi de rol
spelen van een verloren ziel. Maar Kristi begint
zich af te vragen of ze de jager is of de prooi
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het
politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die
hem komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan.
Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke?
Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké,
toegegeven, misschien is Nathan wel een etter.
Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij
niet.
Hacking Jon Mark Erickson 2004
Zwijgen is zilver Rachel Gibson 2011-07-07
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Chelsea wordt aangenomen als personal
assistent voor de zwaar geblesseerde en even
eigenwijze ijshockeyspeler Mark Bressler. Wat
hij niet weet, en zij niet wil vertellen, is dat haar
een riante bonus in het vooruitzicht is gesteld
als ze de periode waarvoor ze is aangenomen
ook volmaakt. Mark doet echter zijn uiterste
best om Chelsea het leven zuur te maken, want
met haar sexy voorkomen maakt ze meer in hem
los dan hij wil toegeven Rachel Gibson schrijft
chicklits zoals wij het willen zien: humor,
romantiek, steamy seks en, als toetje, échte
liefde. Smullen! Lifestylelog.nl De spanning blijft
tot het einde en de realistische stijl zorgt voor
een moderne roman. NBD over Verslingerd aan
jou Het ideale zwijmelboek! Hitkrant over Ware
liefde en andere rampen Gibsons personages zijn
prettig gestoord én herkenbaar. Haar
intelligente, vlijmscherpe dialogen maken elke
pagina spannend én vermakelijk. Publishers
Weekly Rachel Gibson is momenteel dé
chicklitauteur van de Verenigde Staten. Elk
nieuw boek staat meteen op nummer 1 in de
bestsellerlijsten.
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke
feelgoodroman, voor de lezers van Santa
Montefiore Fran Morrison reist als muzikant de
wereld over, maar als haar vader wordt
getroffen door een hersenbloeding keert ze
terug naar haar geboorteplaats om het kleine
familiebedrijf, een glas-in-loodatelier, te runnen.
De pastoor van een nabijgelegen kerk geeft de
opdracht om een gebroken raam te restaureren;
een prachtig victoriaans kunstwerk met als
middelpunt een vrouwelijke engel. Terwijl ze
werkt aan deze restauratie gaat Fran in haar
vaders documenten op zoek naar het verhaal
achter dit raam, en ze ontdekt een geschiedenis
die verrassend veel parallellen vertoont met
haar eigen leven... In de pers ‘Met haar
verhalende stijl houdt ze de lezer al na enkele
bladzijden stevig in de ban.’ NBD Biblion
‘Meeslepend, verrassend en heerlijk leesbaar.’
Santa Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot
nadenken stemt.’ Sunday Mirror
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
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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.
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 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
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke
Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden tientallen
jaren lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in,
dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen
en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en
Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972
gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen
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gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het
leven van zo?n meisje, geschreven door Wieke
Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat
de historische feiten hoe de katholieke kerk deze
kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden.
Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de
schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen
familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden
voor het minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel
opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog
niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op
dit moment verenigen de slachtoffers zich om
compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte
jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij
de nonnen gebeurde.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan
2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van
USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet
voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij
heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn
broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen.
Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij
hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor
haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt
dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van
haar hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al
jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd
is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen
zal opleveren dat ze een paar weken een huis
zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen
van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en
nu is alles anders...
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
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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
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
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
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aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er
zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
Dr. Katzenberger's badreis Jean Paul 1841
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09
Familiegeheimen - het slot van een trilogie,
samen met Judas en Dagboek van een getuige is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald
wordt door anderen. Een leven waarin Astrid
Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest
voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder
openhartig en meeslepend over het leven dat zij
en de andere leden van de familie - moeder
Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
kinderen Richie en Francis - leiden, voor en
tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over een
leven daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld,
angst en verraad; hoe verhoud je je in een
nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst?
In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid
Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de
hernieuwde band met haar dochter Miljuschka,
over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je
nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een
vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven
stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer
2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst
van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort
in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier.
Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering
wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk
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geval niet door haar... toch?
Sla met suiker Annemarie Hering 2016-09-09 Sla
met suiker door Annemarie Hering is een
krachtige debuutroman over een ontluikende
homoseksualiteit die het leven van een Joodse
vrouw na de Tweede Wereldoorlog in
Amsterdam helemaal op zijn kop zet. Een
openhartig en krachtig verhaal. De Tweede
Wereldoorlog is voorbij. Ook in Amsterdam is de
wederopbouw in volle gang. Tegen de
achtergrond van grote maatschappelijke
ontwikkelingen vertelt de roman Sla met suiker
het verhaal van Annemarie en Peter die na een
hevige verliefdheid trouwen. Een groot gevoel
van geluk kenmerkt de eerste jaren en er
worden drie kinderen geboren. Maar na verloop
van tijd ontdekt Annemarie dat ze 'anders' is.
Ondanks hun verbondenheid is zij niet volkomen
gelukkig met haar echtgenoot; haar gevoelens
brengen haar in verwarring. Uiteindelijk besluit
ze op zoek te gaan naar wie ze werkelijk is. Als
ze vertrekt, blijft Peter ontredderd achter.
Annemarie Hering schrijft in een heldere,
anekdotische stijl hoe de twee mensen, ondanks
hun scheiding, onlosmakelijk met elkaar
verbonden blijven. Een krachtige debuutroman
over een ontluikende homoseksualiteit. Enkele
aanbevelingen voor Sla met suiker "Dit boek
heeft me veel gedaan. Het is van het begin tot
het eind een prachtig ontroerend verhaal van
iemand die geleerd heeft te overleven, te
overleven door eerlijk te zijn. En dat doen
weinigen haar na! Ik raad het iedereen aan."
Jeroen Krabbé, acteur, schilder "Een intens,
maar vaak ook grappig verhaal. Maar soms
grijpt het je ook naar de strot, met name als het
gaat over haar twijfels aangaande haar
geaardheid. Dat heb ik natuurlijk ook zelf
meegemaakt." Tony Neef, musicalster "Sla met
suiker is een eerlijk en herkenbaar boek, waarin
via het verhaal van twee geliefden tegelijkertijd
een hele periode beschreven wordt." Alexander
Jansen, ex-directeur van de Arbeiderspers "Waar
wij de ogen voor het leven sluiten, kijkt deze
dappere vrouw wanhoop, pijn en alle vormen
van liefde recht in het gezicht. Ze vindt de juiste
woorden!" Frederik de Groot, acteur
Samen met jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-16
Nu Evi eindelijk heeft toegegeven dat ze de
vader wel ziet zitten is haar leven compleet
veranderd. Wie had dat de afgelopen maanden
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durven denken? Evi is dolgelukkig, maar gaat
het haar lukken om de liefde lang genoeg
verborgen te houden voor haar collega’s en de
leerlingen? En wat vinden de kinderen er
eigenlijk van?
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 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 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?
Liefde als het erop aankomt Daniela Krien
2020-03-03 Liefde als het erop aankomt van
Daniela Krien is een sprankelende roman over
liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je
buigt, maar nimmer breekt. Liefde als het erop
aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen
van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en
als jongvolwassenen de val van de Muur
meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn
volwassen geworden tegen het einde van de ddr
en hebben de val van de Muur meegemaakt.
Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar
vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je
keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en
liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar
wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden?
Paula ontmoet op een zomeravond haar
toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind,
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maar dat sterft en hun verdriet is eindeloos.
Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een bijna
meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar
dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is
schrijver; een vrouw die laveert tussen het
zorgen voorhaar kinderen en haar drang te
schrijven. Malika was een talentvolviolist; de
hoop op een mooie toekomst vervliegt echter
wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar
succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord
aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over
hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie
over honderd jaar iets wil leren over het leven
van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand
van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is
hét boek dat ik zou willen overhandigen aan
iedereen die meer te weten wil komen over
hedendaagse Duitse literatuur, het land en het
volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en
ontroerend, zonder ideologische pretenties maar
mét uiterst precieze observaties van het
alledaagse.’ – Deutschlandfunk
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 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
Madouc Jack Vance 2017-03-07 Na het
verdrijven van de Ska houdt Koning Aillas met
zijn Ulfse troepen de onneembare vesting
Poelitetz bezet, tot groot ongenoegen van
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Koning Audry van Dahaut, op wie de Ska het fort
hadden veroverd. Koning Casmir van -Lyonesse
is er al evenmin gelukkig mee, want nu kan hij
Dahaut niet langer via de Vlakte der Schaduwen
binnenvallen; de Oude Eilanden balanceren op
het randje van een grote oorlog... Hoog in de
Teach tac Teach tracht oppermagier Murgen
vanuit zijn kasteel Swer Smod een mysterieuze
dreiging af te wenden, terwijl vanuit een glazen
bol de verslagen Tamurello hem in de vorm van
een wezelskelet met boosaardige zwarte oogjes
gadeslaat. Prinses Madouc van Lyonesse komt
erachter dat ze een wisselkind is en besluit om,
bijgestaan door Ridder Pom-pom, de wijde
wereld in te trekken op zoek naar haar
stamboom en de Graal. Het wordt een tocht vol
gevaren en magie terwijl in de diepte Joald zich
roert... Voor Madouc, het sluitstuk van de
vermaarde Lyonesse trilogie, ontving Jack Vance
een World Fantasy Award. Madouc is deel 54
van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie:
Luc Desmarchelier. Deze vertaling van
Annemarie van Ewyck verscheen eerder bij
Meulenhoff, Amsterdam 1990. De tekst van de
Spatterlight editie is op diverse punten
gecorrigeerd en aangepast aan de hedendaagse
spelling. Bevat 6 pagina's nieuwe kaarten.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
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
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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
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
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars
Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin
Juncker is verbitterd 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 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
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie –
Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een
dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste
hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat.” -Midwest Book Review, Diane Donovan (over
Eens weg) Van de bestverkopende auteur Blake
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Pierce verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. REDEN OM TE
REDDEN (Een Avery Black Mysterie - Boek 5) de laatste aflevering in de Avery Black-serie. In
de epische finale van de Avery Black-serie is
seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en
staat de hele stad Boston op scherp. Vrouwen
worden gruwelijk vermoord en iedereen
vermoedt dat Howard er weer mee bezig is.
Wanneer Boston’s meest briljante en
controversiële rechercheur van Moordzaken
Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer
mensen in haar omgeving een voor een op brute
wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de
ergste angsten van de stad worden bevestigd.
Maar Avery is niet zo zeker. De moorden
herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar
verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te
dicht bij haar hart, iets dat te maken had met
een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang
geleden begraven had... Het meest meeslepende
en schokkende boek van de serie, een
psychologische thriller met hartverscheurende
spanning, REDEN OM TE REDDEN is de finale
waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht zult
omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van
thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch
werk verricht door karakters te ontwikkelen met
een psychologische kant, die zo goed zijn
beschreven dat we in hun gedachten kunnen
meevoelen, hun angsten kunnen volgen en
juichen voor hun succes. De plot is erg
intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen
en zal je wakker houden tot het einde van de
laatste pagina.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over Eens weg)
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
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verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering aan een 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
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en
waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.
Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve
een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,
maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna
maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar
zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de
lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar
ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten
die garant staan voor uren leesplezier.’
Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten
van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Verbroken stilte Karen Rose 2014-12-02 Na
een traumatiserende ontvoering staat Daphne s
baas erop dat ze even verlof neemt. Maar zodra
ze hoort over de zaak `Angel , komt daar wat
haar betreft niets van in. Angel is een zesjarig
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meisje dat geen woord gezegd heeft sinds ze vier
dagen eerder door de politie aangetroffen werd
naast een uitgebrande auto. Vlak bij het wrak
zijn twee dode lichamen gevonden waarvan het
onduidelijk is of dit haar ouders zijn. Wanneer
het Daphne wel lukt om Angel aan het praten te
krijgen, krijgt ze een raadselachtig en
angstaanjagend verhaal te horen over een
misdaad die verder reikt dan Daphne had
kunnen vermoeden. Een misdaad die ervoor
zorgt dat Daphne haar eigen verleden onder
ogen moet zien
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De
nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
groep lezers welke columnist altijd moest
blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En
liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben, graag
zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in
een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen
op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of
dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje.
Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is
dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
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 Vi Keeland en Penelope Ward zijn
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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.
de Pnume Jack Vance 2017-06-23 De
omzwervingen van Adam Reith, Traz en Anacho
over het oppervlak van Tschai, met in hun zog
ingrijpende veranderingen in de verhoudingen
tussen mensen, Chasch en Wankh, zijn niet
bepaald onopgemerkt gebleven... In hun Holen een planeetomspannend netwerk van -geheime
tunnels, ondergrondse steden en eindeloze
duistere kanalen - hebben de oorspronkelijke
bewoners van Tschai, de mysterieuze Pnume,
een sinistere belangstelling opgevat voor Reith.
Ondanks het verraad van Aila Woudiver is de
voltooiing van Reiths nieuwe ruimteboot nabij en
lijkt de terugkeer naar de Aarde in het verschiet
te liggen. Maar de Pnume willen Reith hebben
voor Vereeuwiging, en ze sturen hun Gzhindra
dienaren eropuit om hem te halen... De Pnume is
het vierde en laatste boek van de Tschai-cyclus,
een der meest geliefde avonturenromans uit de
hoogtijdagen van de SF. De Pnume is deel 37
van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie:
David Russell. Deze vertaling van Warner
Flamen verscheen eerder bij Meulenhoff,
Amsterdam 1970. De tekst van de Spatterlight
editie is op diverse punten gecorrigeerd en
aangepast aan de hedendaagse spelling.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen
2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van
Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het
met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere
dagboeken Met de eerste twee dagboeken is
Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen
zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36
landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad
'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad
Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in
Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-
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Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
toe is er een Omanido-reünie waarbij het
ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig
vloeit, maar verder is er niet veel meer om naar
uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de
tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt
steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij
besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden
in een poging weer wat meer grip op de
werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in
ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal
vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer
op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus
alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert
meer om er foute grappen over te maken, al doet
de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn
vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog
drie trouwe vrienden over om hem op het rechte
pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar
de eindstreep.
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?
Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01
Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere,
briljant rechtenstudent van arme komaf, al
geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij
afstudeert, biedt het prestigieuze
advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke
hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan
aan, maar overlaadt het de pasgetrouwde
Mitchell ook nog eens met extraatjes zoals een
vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer
lage hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat
het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de
zin te maken. Er moet natuurlijk wel wat
tegenover staan: absolute loyaliteit, een
negentigurige werkweek en haast onhaalbare
resultaten. Na verloop van tijd begint de
dodelijke vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk
te voelen in het strakke keurslijf van zijn
werkgever. Wat gaat er schuil achter de
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respectabele façade van het kantoor en wat
speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste
verdieping?
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, 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’.
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 van een 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...
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
Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
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haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je
bent.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De
bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar
zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood
van Antonie Kamerling staan bij miljoenen
mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon
Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van
zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij
wilde het niet en hij kon het misschien ook wel
niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor
hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op
een bepaalde manier stil is blijven staan en hij
denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt
op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt
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familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd
uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie,
wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat
weten zij van Antonie, van zijn depressies? En
kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde
hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom,
in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar
antwoorden in alles wat zijn vader heeft
nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders
dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie
zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend
moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als
hij aan het slot het graf van zijn vader op
Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige
verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’
NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
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