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partner.

helpen om de hand van God in zijn
leven te zien? Van Tessa Afshar
verschenen eerder Achter de muren van
Jericho en Schrijfster aan het
Perzische hof.
Fluwelen vingers M. E. Kerr 1979 Het
is voor een eenvoudige jongen niet
gemakkelijk met een rijk meisje om te
gaan, maar hij heeft veel steun van
zijn gedistingeerde grootvader, tot
blijkt dat er in diens verleden iets
fout zit.
De kamer Jonas Karlsson 2014-02-13
‘Jonas Karlsson is op zijn best in De
kamer, waarin de verteller en de
problemen die hij veroorzaakt als
werknemer op een Zweeds
overheidskantoor voortdurend uit de
handen van de lezer glippen. Je denkt
dat je weet welke richting Karlsson
op gaat, maar dan vinden er toch nog
een paar extra wendingen plaats.’ –
Dagens Nyheter ‘De kamer heeft de
kwaliteiten van een meesterwerk. De
verteller is een extreem nauwgezette
bureaucraat, die een kamer ontdekt
die niemand op het overheidskantoor
waar hij werkt wil erkennen.’ –
Göteborgsposten
De wonderjaren van Billy Marvin Jason
Rekulak 2017-05-17 Als je ooit
verliefd bent geweest, of een
spelcomputer hebt gehad, of Rad van
Fortuin hebt gekeken, en je gevoel
voor humor hebt, dan is De

Ode aan het kijken Alain de Botton
2012-07-17 Alain de Botton behandelt
alledaagse zorgen en vragen - hoe
kunnen we laten zien dat we verdriet
hebben? Hoe kunnen we romantische
gevoelens uitdrukken? De Bottons
advies en observaties zijn als altijd
gebaseerd op het werk van grote
schrijvers, kunstenaars en denkers
uit de wereldgeschiedenis. Ode aan
het kijken biedt liefhebbers van zijn
oeuvre nieuwe inzichten en adviezen,
maar vormt ook een mooie introductie
voor de mensen die minder bekend zijn
met zijn werk
Mercator Nicholas Crane 2002
Schrijfster in Jeruzalem Tessa Afshar
2014-04-04 In Schrijfster in
Jeruzalem van Tessa Afshar reizen
Sarah en Darius naar Israël om de
muren van Jeruzalem te herbouwen.
Sarah is getrouwd met Darius. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert,
maar haar man lijkt soms
onbereikbaar. Darius betwijfelt of
het wel een goede beslissing was om
een Joodse tot vrouw te nemen. Zeker
wanneer zij samen met haar neef
Nehemia er voor pleit om de muren van
Jeruzalem te gaan herbouwen. Als
Darius wordt aangesteld als opzichter
reist hij met Sarah naar Israël. Zal
de weg, die vol gevaren en
verrassende herinneringen is, hem
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wonderjaren van Billy Marvin het boek
voor jou. Als je ooit verliefd bent
geweest, of een spelcomputer hebt
gehad, of Rad van Fortuin hebt
gekeken, en je gevoel voor humor
hebt, dan is De wonderjaren van Billy
Marvin het boek voor jou. Het is
1987. De veertienjarige vrienden
Billy, Alf en Clark hebben maar één
doel: een exemplaar bemachtigen van
de nieuwe Playboy, met blootfoto's
van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna
White. Ze zijn te jong om er een te
kopen, dus probeert Billy via de
winkeliersdochter toegang te krijgen
- met verstrekkende gevolgen... Met
z'n vaart en humor is De wonderjaren
van Billy Marvin een onvergetelijk,
prachtig geplot verhaal over een
tijdschriftenroof, volwassen worden,
computers en liefde. 'The Impossible
Fortress leest als een ouderwetse
Spielberg-film - een heerlijk,
grappig en ontroerend eerbetoon aan
alle nerds en buitenbeentjes,
gesitueerd in een magische tijd toen
cassettebandjes goud waren, telefoons
een snoer hadden en Playboy voor de
grootste opwinding zorgde. Dit is je
volgende favoriete boek.' Seth
Grahame-Smith, schrijver van Pride
and Prejudice en Zombies
Ik heb een zusje, mijn zusje is doof
Jeanne Whitehouse Peterson 1977
Prentenboek met zwart-witte
tekeningen, waarin een meisje vertelt
hoe het is om een doof zusje te
hebben: uit de alledaagse
gebeurtenissen wordt duidelijk wat
het betekent om niet te kunnen horen,
wat haar zusje wel en niet kan, hoe
zij luistert, begrijpt en voelt.
Gekidnapt door de Taliban Dilip
Joseph 2014-11-14 Het ongelooflijke
verhaal van arts Dilip Joseph,
Gekidnapt door de Taliban en bevrijd
door SEAL team 6. Wat begint als een
routinebezoek aan een plaatselijke
kliniek, verandert in een nachtmerrie
als de kliniek wordt overmeesterd
door Talibanstrijders. Arts Dilip
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Joseph en twee medewerkers worden
meegenomen. Na negen uur rijden door
de woestijn komen ze aan op een
geheime locatie, waar ze gruwelijke
video s te zien krijgen van
gemartelde gevangenen. Doodgaan lijkt
slechts een kwestie van tijd, maar te
midden van al deze ontberingen
ervaart Joseph ook de nabijheid van
God. Er ontstaat bovendien een
bijzonder contact met een van de
ontvoerders, de 19-jarige Wallukah.
Na vier dagen is er in de vroege
morgen plotseling veel rumoer. Het is
een elite-eenheid van de Navy SEALs,
Team 6. Hun inval leidt tot een
vuurgevecht waaruit maar weinigen
levend ontsnappen. Dilip Joseph geeft
als arts leiding aan Morning Star
Development, een organisatie die zich
richt op medische zorg en
preventieprojecten op het Afghaanse
platteland. Zijn verhaal bleef lang
rondzingen in de media, want het is
zeer ongebruikelijk dat de geheime
organisatie Navy SEALs ingrijpt bij
een ontvoering. Maar de nadruk in dit
verhaal ligt niet op sensatie; het is
juist een menselijk verhaal over
waardigheid, vasthoudendheid en
geloof. Joseph schreef Gekidnapt door
de Taliban samen met James Lund.
Fasciculus temporum Werner Rolevinck
1480
Verliefd en verloren Bella Andre
2014-07-07 Megan Harris heeft haar
leven te danken aan de heldhaftige
brandweerman die een brandend gebouw
in stormde om haar en haar
zevenjarige dochtertje te redden.
Maar nadat ze vijf jaar geleden haar
man verloor die als piloot bij de
marine werkte, nam ze zich voor nooit
meer haar hart te verliezen aan een
man met zo n gevaarlijke baan.Gabe
Sullivan zet elke dag zijn leven op
het spel als brandweerman in San
Francisco. Maar, door schade en
schande wijs geworden, houdt hij
professioneel afstand van de
slachtoffers die hij redt. En dat
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geldt al helemaal voor de moeder en
haar dochtertje die hij uit hun
brandende appartement haalde.Dan
komen Gabe en Megan elkaar weer tegen
en laait het vuur van hun verlangen
genadeloos op. Als ze niet oppassen,
zouden ze allebei verliefd kunnen
worden
Beschermer van Rome Douglas Jackson
2015-10-29 Deel 2 in Valerius
Verrens-serie 'Interessant, leerzaam
en uitermate boeiend!' Goodreads.com 'Een meester in zijn
vak en terecht beschouwd als een van
de beste historische schrijvers van
nu.' - Daily Express Gaius Valerius
Verrens keert na de succesvolle
campagne tegen Boudicca in Britannia
terug naar Rome. Hoewel hij wordt
onthaald als Held van Rome is
Valerius niet de man die hij eens
was; hij is zowel fysiek als
geestelijk gehavend door de vele
gevechten, zijn zus is dodelijk ziek
en zijn vader leeft in zelfverkozen
ballingschap. En ook Rome is
veranderd... Keizer Nero wordt met de
dag meer paranoïde. Zij die macht
begeren zoeken toenadering tot de
keizer. Ze vertellen hem over een
nieuwe bedreiging, een die zich
binnen de stadsmuren van Rome zelf
bevindt. Over de volgers van
Christus, een nieuwe religieuze sekte
die de goddelijkheid van Nero
ontkent, wordt gefluisterd dat ze een
opstand willen ontketenen. Nero
beveelt zijn Held van Rome om
Beschermer van Rome te worden, in de
sekte te infiltreren en hun leider,
een man die Petrus genoemd wordt,
gevangen te nemen. Als Valerius niet
slaagt, kost het hem zijn leven, en
de levens van twintigduizend Judeeërs
die in Rome leven. Maar als hij aan
zijn missie begint, een zoektocht die
hem tot aan de grenzen van het
keizerrijk brengt, komt hij erachter
dat slagen in zijn missie hem
misschien wel net zoveel kan kosten
als wanneer hij faalt.
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Land van stilte Tessa Afshar
2016-10-15 Met de Bijbels-historische
roman ‘Land van stilte’ geeft Tessa
Afshar een stem aan de vrouw uit
Marcus 5 die Jezus’ kleed
aanraakte.‘Wie heeft Mij aangeraakt?’
Elianna wordt verpletterd door
schuldgevoel over de dood van haar
broertje, die overleed terwijl zij op
hem paste. Ze werkt hard voor haar
vader en haar mooie tapijtpatronen
brengen zijn zaak veel goeds, maar de
vergeving waar ze zo naar verlangt,
krijgt ze niet. Ze ontzegt zichzelf
alle geluk en als ze ziek wordt,
ervaart ze dat als een terechte
straf. Geen dokter kan haar beter
maken. Twaalf lange, eenzame jaren
gaan voorbij. Totdat ze de geruchten
hoort over een man die al door een
kleine aanraking kan genezen. Heeft
ze de moed? Kan Hij haar bevrijden
van haar schuld? Tessa Afshar schreef
al meerdere Bijbels-historische
romans, zoals ‘Aan zijn voeten’ over
Ruth en Boaz.
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey
(ik-figuur) is het paard van Albert.
Hij wordt verkocht en raakt als
soldatenpaard verzeild in de Eerste
Wereldoorlog.
Onhoudbaar Linwood Barclay 2018-04-16
Race-tegen-de-klok thriller over een
familie met een donker geheim blijft
je tot op de allerlaatste bladzijde
op het verkeerde been zetten Voor de
fans van Harlan Coben Als een tiener
door een dronken bestuurder wordt
doodgereden is het stadje Promise
Falls in rep en roer. Dat de dader
niet veel ouder is dan het
slachtoffer is bijzaak: het enige wat
er voor de inwoners toe doet is dat
hij overduidelijk schuldig is en een
veel te lage straf krijgt. Al snel
worden de jongen en zijn familie op
vreselijke manieren bedreigd. Ze
schakelen privédetective Cal Weaver
in, die merkt dat het hele stadje uit
is op wraak. Het zal niet lang meer
duren voor iemand het heft in eigen
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handen neemt en er nog meer
slachtoffers vallen. De pers over de
boeken van Linwood Barclay ‘Barclays
kracht zit in het beschrijven van
doodgewone families die ongewild
geconfronteerd worden met kwade
zaken.’ VN Detective en Thrillergids
‘Een regelrechte masterclass in het
hedendaagse thrillergenre.’ Het
Parool ‘Moeilijk weg te leggen als je
de eerste pagina’s eenmaal achter de
kiezen hebt.’ Dagblad de Limburger
‘Barclay behoort tot de beste
thriller-schrijvers.’ Dagblad van het
Noorden ‘Uitermate ingenieus.’ Vrij
Nederland
Bijna een paradijs / druk 1 John
Cheever 2014-03-28 De strijd van een
oudere man om zijn omgeving in stand
te houden en zijn pogingen om de
liefde te vinden.
Zomerlicht Zibby Oneal 1986
Schwann Spectrum 1996
De trage wals van de schildpad
Kathérine Pancol 2012-03-14 Joséphine
Cortès, 43 jaar, heeft een bestseller
geschreven en is verhuisd van haar
gezellige flatje in de Parijse
banlieue naar een ruim appartement in
het chique 16de arrondissement. Haar
man Antoine is op gruwelijke wijze
aan zijn eind gekomen in Kenia. Met
vallen en opstaan zoekt de onzekere
Joséphine de weg in haar nieuwe
leven. Haar oudste dochter, Hortense,
is mateloos ambitieus en volgt in
Londen een opleiding tot
modeontwerpster. De jongste, Zoé, zet
haar eerste bange stapjes op het pad
van de liefde. Joséphines minnaar is
even mooi als onberekenbaar en haar
extreem materialistische moeder,
Henriette, kijkt op haar neer en
dweept met haar bloedmooie maar
labiele en depressieve zus Iris. En
de bewoners van haar flatgebouw zijn
niet de volkse, hartelijke mensen die
tot voor kort haar leven kleur gaven.
Achter de façade van voorkomendheid
en fatsoen schuilen agressie,
jaloezie en spoken uit het verleden.
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Niets is wat het lijkt. Dan ziet ze
in de metro haar man Antoine, die ze
dood waande. Of was het iemand die op
hem leek? En in haar onmiddellijke
omgeving worden twee vrouwen
doodgestoken... Na De gele ogen van
de krokodillen trekt KATHERINE PANCOL
in dit tweede deel van haar trilogie
weer alle stijl registers open en
schetst een bonte mozaïek van
verhalen en figuren, die steeds
nauwer met elkaar verweven worden.
Een ingenieuze com binatie van een
psychologische roman en een
detective. Ontroerend, grappig,
spannend en verslavend.
De voorspelling van de adelaar Simon
Scarrow 2017-11-28 Macro en Cato
wachten in Rome tot het onderzoek
naar de dood van een van hun
medeofficieren is afgerond.
Narcissus, de secretaris van de
keizer, heeft een moeilijke missie
voor hen. Een agent van het rijk is
door piraten gevangengenomen en de
piraten eisen losgeld. De agent had
echter papieren met informatie bij
zich die, als ze in de verkeerde
handen zouden vallen, de keizer en
het keizerrijk ten val zouden kunnen
brengen. De jacht op de gestolen buit
blijkt een levensgevaarlijke missie.
Als Cato en Macro falen, zou dat
weleens het einde kunnen betekenen
voor keizer Claudius.
De plotters Un-Su Kim 2020-02-25 Het
gaat niet om degene die de trekker
overhaalt, maar om wie er áchter
degene staat die de trekker overhaalt
– de plotters, de masterminds in de
schaduw. Als kleine jongen werd
Reseng geadopteerd door de misdadiger
Oude Wasbeer. Ze woonden in diens
bibliotheek, omringd door boeken die
niemand ooit las, waar het krioelde
van de moordenaars, huurlingen en
premiejagers. Met deze achtergrond is
Reseng voorbestemd voor een toekomst
als huurmoordenaar. Tot hij de regels
breekt. Hij ontmoet een drietal jonge
vrouwen: een winkelbediende, haar
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rolstoelgebonden zus en een loensende
obsessieve breister. Zullen deze
vrouwen hem bevrijden van zijn lot?
Of is Reseng de volgende op de
dodenlijst? Wie zal er dan voor zijn
katten zorgen? Wie plaatste de bom in
zijn toilet? En hoeveel bier moet hij
drinken om te zorgen dat hij alles
vergeet?
Malpertuis Jean Ray 1972
De genoegens van mannen Kate Williams
2012-05-16 Spitalfields, Londen,
1840. Catherine Sorgeiul woont in een
vervallen huis in de East End. Ze
heeft weinig vrienden en weinig om de
dagen door te komen, behalve haar
eigen rijke fantasie. Maar dan vindt
er een moord plaats. En nog een. De
moordenaar heeft het voorzien op
vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt
hun armen en benen onder hen zodat
het eruitziet als geknakte vleugels.
Terwijl Catherine nieuwsgierig het
nieuws over de moorden volgt, beseft
ze langzamerhand dat geheimen uit
haar eigen verleden verband houden
met deze moorden en dat ze leeft in
een wereld waarin niets is wat het
lijkt, een wereld van seksuele
obsessies, verraad en moord, en van
een waarheid die beangstigender is
dan iemand zich kan voorstellen. Kate
Williams studeerde in Londen en
Oxford. Haar boek over koningin
Victoria werd door The Spectator
gekozen tot boek van het jaar.
We hebben nieuwe namen nodig NoViolet
Bulawayo 2013-06-11 Paradise is geen
plek voor kinderen. In deze
sloppenwijk in Zimbabwe is armoede
aan de orde van de dag. Toch weten de
negenjarige Darling en haar vrienden
_ Stina, Chipo, Godknows, Sbho,
Bastard _ zich goed te vermaken met
het stelen van vruchten uit de rijke
buurt en het spelen van spelletjes
als `Vind Bin Laden en `Vang Saddam
Hussein. De jonge kinderen worden
echter ook blootgesteld aan de grote
verdeeldheid om hen heen en de
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raciale spanningen die niet zelden
leiden tot geweld. Darlings grootste
wens is om weg te vluchten naar
Amerika, maar wanneer ze eindelijk
aankomt in een voorstad van Detroit,
Michigan, blijkt ze totaal niet
voorbereid op deze nieuwe, vreemde
wereld. Ze ontdekt dat ze niet meer
naar huis kan maar dat ze door taal,
door te benoemen wat echt belangrijk
is, haar geschiedenis levend kan
houden. NoViolet Bulawayo, geboren en
getogen in Zimbabwe, ontving voor
haar korte verhaal `Hitting Budapest
in 2011 The Caine Prize, een van de
grote Afrikaanse literaire prijzen.
Ze behaalde recent haar master of
fine arts aan de Cornell-universiteit
in de vs, waar ze nu ook Engelse les
geeft. We hebben nieuwe namen nodig
is haar debuutroman.
Ademloos-trilogie Maya Banks
2013-10-30 De Ademloos-trilogie Na 50
tinten grijs en de boeken van Sylvia
Day nog steeds zin in een lekker
opwindend stukje lezen, dan is de
Ademloos-trilogie wat voor jou. De
drie delen vertellen over drie beste
vrienden die zakelijk ook met elkaar
verbonden zijn. Uiteraard weer
buitengewoon succesvol veroveren zij
de harten van vrouwen op geheel eigen
wijze.
Een fantastisch uitzicht RaeAnne
Thayne 2021-03-17 Alex’ droom komt
uit wanneer ze haar eigen restaurant
begint. Voor een serieuze relatie
heeft ze het dus veel te druk, maar
een beetje flirten met de
aantrekkelijke Sam Delgado kan geen
kwaad, denkt ze. Het was alleen niet
de bedoeling dat hij haar buurman
werd en ook nog eens oprecht in haar
geïnteresseerd lijkt! Want dat kan ze
er nu niet bij hebben. Toch?
Woordenboek van de familienamen in
België en Noord-Frankrijk Frans
Debrabandere 2003
De Bergenvaarders Kristof Berte
2022-01-12T00:00:00+01:00 De twee
weeskinderen Hille en Thomas komen
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als verstekelingen aan in Deventer,
een rijke Hanzestad aan de IJssel. Ze
houden zich in leven met kleine
diefstallen en beurzensnijden. Als ze
worden betrapt krijgen ze een keuze:
straf of meewerken aan een complot om
een rijke handelaar in diskrediet te
brengen.
Sara en de deur Virginia Allen Jensen
1982 Kleine Sara heeft benauwde
ogenblikken als haar jas tussen de
deur blijft zitten. Na veel getob
weet ze zichzelf te helpen.
Schwann Spectrum Schwann Publications
1996-11
Belle en het beest A.M. Lefevre 200?
A collection of fairy tales for
storytime.
Elixer Angie Sage 2012-12-05 Wanneer
de geest van de wrede Koningin
Gruwalda door toeval wordt
vrijgelaten, is dat het begin van
Duystere gebeurtenissen. Er breekt
een dodelijke ziekte uit en
tovenaarsleerling Septimus Heap
probeert wanhopig een medicijn te
vinden. Intussen smeedt Gruwalda een
boosaardig plan om Jenna te laten
verdwijnen en zelf voor altijd op de
troon te komen. Maar daarvoor moet ze
eerst het eeuwige leven krijgen Via
een oude Magieke Spiegel stuurt
Gruwalda Septimus tegen zijn zin
vijfhonderd jaar terug in de tijd.
Als zevende zoon van een zevende zoon
kan hij als enige een beroemd
alchemist helpen een levenselixer te
maken. Kan Septimus ooit terugkeren
naar zijn eigen tijd?
www.septimusheap.nl
Het Sindone complot Julia Navarro
2007 Een brand in de kathedraal van
Turijn is het begin van een zoektocht
naar de oorsprong en overlevering van
de lijkwade van Christus.
Jazz Journal International 1998
De Jefferson code Steve Berry
2014-05-27 In `De Jefferson code van
Steve Berry, het zevende boek over
Cotton Malone, dreigt een eeuwenoude
code de grondwet van de Verenigde
the-savage-dead-audio-cd-joe-mckinney

Staten tot het speeltje van een stel
gewetenloze piraten te maken Vier
Amerikaans presidenten werden
vermoord tijdens hun
regeringstermijn, vier aanslagen die
behalve de functie van hun doelwit
niets met elkaar te maken lijken te
hebben. Maar wat als die vier
presidenten nu allemaal vermoord
werden om dezelfde reden: een artikel
in de grondwet van de Verenigde
Staten? Dat is wat Cotton Malone
ontdekt en daarmee brengt hij zijn
eigen leven in gevaar. Als een
aanslag wordt gepleegd op president
Danny Daniels weet Malone
ternauwernood te voorkomen dat die
slaagt, maar daarmee plaatst hij
zichzelf op de zwarte lijst van het
Gemenebest, een schimmige organisatie
van piraten die al sinds de
achttiende eeuw actief is. Zij zijn
al eeuwen op zoek naar de sleutel van
de Jefferson code, waarmee ze een
document kunnen ontcijferen dat hen
een vrijbrief geeft om te stelen en
plunderen waar ze willen met het
volle gewicht van de grondwet achter
zich. Cotton Malone en Cassiopeia
Vitt beginnen aan een race tegen de
klok die continenten en oceanen
omspant, om het Gemenebest te stoppen
voor zij het fundament van Amerika
voor hun eigen doelen kunnen
misbruiken. Steve Berry heeft met
zijn Cotton Malone-serie een grote
schare trouwe lezers opgebouwd. `De
Jefferson code is het zevende boek in
de reeks, waarin ook `Het complot van
Parijs en `De tombe van de keizer
verschenen. Daarnaast schrijft Steve
Berry ook standalones, zoals `Het
Columbus mysterie .
Het Wonderlijke Land van Oz Lyman
Frank Baum 2018-10-22 The first ever
translation of Baum's famed book 'The
Marvelous Land of Oz' in Dutch, and
the second book in a series of
translations for all of the original
L. Frank Baum Oz books, collected in
the series: 'De Kronieken van Oz'.
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Bewandel de weg met de gele steentjes
en volg Doortje en haar vrienden,
zoals de Blikken Man, de
Vogelverschrikker, Sjaak
Pompoenstaak, Prinses Ozma en vele
anderen, op hun avonturen in het
wonderlijke Land van Oz als zij het
opnemen tegen gevaarlijke
tegenstanders zoals de Boze Heks van
het Westen, de oude feeks Mombi en de
Noom Koning. In dit tweede boek, het
directe vervolg van 'De
Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz',
wordt Tip het leven zuur gemaakt door
de oude feeks Mombi. Als Tip samen
met Sjaak Pompoenstaak van huis
wegloopt belandt hij midden in een
machtsovername door het Leger van
Opstand van Generaal Djindjur. Mombi
zet de achtervolging in. We ontmoeten
een paar oude bekenden van ons zoals
de Vogelverschrikker en de Blikken
Man, maar we zullen ook nieuwe
vrienden ontmoeten zoals de
Wokkelkever en het Zaagpaard. Zal de
feeks Mombi in staat zijn Tip weer in
haar macht te krijgen? Zal Generaal
Djindjur aan de machtblijven? Je
leest het allemaal in deel twee van
de Kronieken van Oz. Het
wereldberoemde sprookje 'De
Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz'
betekende in 1900 de definitieve
doorbraak van de Amerikaanse
schrijver en journalist Lyman Frank
Baum. Het verhaal zou in tientallen
verfilmingen en musicals de hele
wereld overgaan. Baum schreef op
verzoek van zijn lezers nog zeker 16
vervolgverhalen die allemaal in deze
reeks gepoogd opgenomen te worden,
'Het Wonderlijke Land van Oz' is het
eerste van die boeken.
Alles tussen jou & mij Susan Wiggs
2019-02-26 Een dramatisch voorval
brengt hen samen, maar liefde lijkt
onmogelijk... Caleb Stolz heeft¬ zijn
broer op diens sterfbed beloofd dat
hij zijn twee jonge kinderen zal
grootbrengen. Dit betekent dat hij
terug moet naar de kleine gesloten
the-savage-dead-audio-cd-joe-mckinney

Amish-gemeenschap die hij jaren
eerder heeft verlaten. Het valt hem
zwaar, maar toch is hij gelukkig op
de boerderij met zijn neefje en
nichtje. Tot het noodlot toeslaat en
zijn neefje zwaargewond raakt. Caleb
kan niet anders dan het kind naar het
ziekenhuis in de stad brengen,
waarmee hij zich de woede van de hele
gemeenschap op de hals haalt. Hij
staat er alleen voor, maar dan
ontmoet hij Reese Powell, een
toegewijde arts tot wie hij zich
onmiddellijk aangetrokken voelt.
Reese worstelt met de hoge werkdruk
in het ziekenhuis en de nog hogere
verwachtingen van haar familie. Caleb
zet haar hele leven op zijn kop, maar
is liefde tussen mensen uit zulke
verschillende werelden wel mogelijk?
Evi gaat als de bliksem Dana Simpson
2022-03-15 Deel 6, supergrappig vanaf
8 jaar. Als de stroom uitvalt en
zelfs eenhoorns reservemagie opraakt,
moeten Evi en eenhoorn op onderzoek
uit. Over de worsteling om jezelf te
zijn, met humor én magie. Evi gaat
als de bliksem is deel 6 in de
populaire serie Evi en eenhoorn van
Dana Simpson. Lachen verzekerd voor
eenhoornfans vanaf 8 jaar en hun
ouders. Als de stroom uitvalt en
zelfs eenhoorns reservemagie opraakt,
moeten Evi en eenhoorn op onderzoek
uit. Samen met Deborah en haar
kobolden natuurlijk, én met Max.
Basisschoolproblemen en de worsteling
om jezelf te zijn, vermengd met
narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi)
en een vleugje magie. Deze serie is
smullen voor heel veel leeftijden.
Tot het voorbij is Nicci French
2011-05-27 Tot het voorbij is van
Nicci French is een thriller over
vriendschap en begeerte, over afstand
nemen en volwassen worden. Astrid
Bell is een jonge, sterke Londense
fietskoerier die niet goed weet wat
ze met haar leven wil. Ze woont samen
met zes vrienden, maar langzamerhand
valt de groep uiteen. Dan worden er
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worden ze niet meer als heksen
verbrand. Maar een paar vragen
blijven knagen. Waarom worden we
geacht brazilians te hebben? Moet je
botox gebruiken? Haten mannen ons
stiekem? En hoe moet je je vagina
eigenlijk noemen? In How to be a
woman verlost Moran ons uit onze
onzekerheid en gaat ze ons voor in
het labyrint van puberteit, werk,
stripclubs, liefde, abortus, winkelen
en moederschap, waarin elke vrouw op
de een of andere manier haar weg zal
moeten vinden.
De redding van Francesca Melina
Marchetta 2006 Een tienermeisje
begint net aan een nieuwe school als
haar moeder in een langdurige
depressie terecht komt.

twee vrouwen vermoord, en de enige
overeenkomst tussen de twee is de
aanwezigheid van Astrid. Als de
situatie grimmiger wordt moet zij
zich afvragen: is het mijn schuld?
Ben ik zelf in gevaar? Is een van
mijn vrienden de moordenaar? Tot het
voorbij is is spannend tot het eind.
‘Verstikkende atmosfeer en goed
gedoseerde raadselachtigheid.’ – NRC
Handelsblad ‘Met zijn overtuigende
heldin en natuurlijk vlotte stijl en
scherpe typeringen is dit een
onvervalste Nicci Frenchthriller.’ –
De Morgen
How to be a woman Caitlin Moran
2013-06-26 Vrouwen hebben het nog
nooit zo goed gehad. Ze mogen
stemmen, hebben de pil en sinds 1727

the-savage-dead-audio-cd-joe-mckinney

8/8

Downloaded from retailler.net on
September 25, 2022 by guest

