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Rozengeur en zonneschijn Sep 22 2019 Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar
boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans,
altijd met humor en romantiek. Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire badplaats St. Carys.
Ze heeft besloten niet meer aan een relatie te beginnen; dat wil ze niemand meer aandoen. Tot haar
afgrijzen valt ze toch voor Josh Strachan, de nieuwe eigenaar van het chique hotel Mariscombe
House. Waarom moet juist hij haar dan betrappen op skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol
rozengeur en zonneschijn! Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer
dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en
romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica Magazine 'Een ideaal vakantieboek!' - Chicklit.nl 'Jill
Mansell, leading lady van de chicklit.' - Libelle 'Al lezende krijg je vanzelf een zonnig humeur.' Vriendin
Schuilplaats Jul 13 2021 Mayke en Han zijn pleegouders van zes kinderen en wonen in een grote
boerderij in Friesland. Als hen gevraagd wordt crisisopvang te bieden aan drie zusjes bedenken ze
zich geen moment en nemen de meisjes liefdevol in huis. Al snel merkt Mayke dat er iets aan de
hand is met de 14-jarige Nikki en krijgt ze het vermoeden dat er veel meer speelt dan een
uithuisplaatsing van drie mishandelde kinderen. Dan verdwijnt één van de andere pleegkinderen.
Wat is er met hem gebeurd? Hebben de zusjes er iets mee te maken?
Het reservaat Jan 19 2022
DMC Kleuren Kaart Boek Voor Diamond Painting Aug 22 2019 DMC kleuren kaart boek voor
diamond painting 2019Vandaag ga ik u de 2e editie laten zien van onze zeer eﬀectieve DMC
kleurenkaartboek voor 2019. Onlangs heb ik dit exacte boek gebruikt om DMC-codes toete wijzen
voor een reeks niet-gelabelde boortjes. U weet misschien al dat DMC meer dan 450 kleuren gebruikt
... Maar wat zijn ze? Sommige zijn duidelijk verschillend. Sommige lijken erg op elkaar. Ze kunnen
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar ze zijn allemaal hier. Nou, er staat u wat te wachten!
Waarom? Omdat ik een complete lijst heb samengesteld in dit boek! Ik heb dit boek onlangs
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bijgewerkt naar deze tweede editie omu te voorzien van 4 verschillende lijsten: - Kaart # 1: DA
VINCI-lijst - Kaart # 2: WARHOL-lijst - Kaart # 3: VAN GOGH-lijst - Kaart # 4: PICASSO-lijst En het
beste is, dat elke lijst een speciale kolom heef, omnaast elke kleur de boortjes te lijmen. DMC color
chart for diamond painting
Million Dollar Directory Apr 22 2022
Herschepping van de wereld / druk 6 Oct 24 2019
De mooiste vinexwandelingen Dec 26 2019
d3Zusjes / druk 1 Feb 20 2022 De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is
verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot gevaarlijke tochten door een letterlijke
en figuurlijke duisternis.
Kleine zus Jan 27 2020 Een duistere psychologische thriller, voor de lezers van Alex Marwood en
Gillian Flynn Nadat ze elkaar zestien jaar lang niet hebben gezien, worden de zussen Jessica en
Emily weer met elkaar herenigd. Nu ze hun lastige verleden achter zich hebben gelaten, keert de
warmte tussen hen gelukkig terug. Algauw trekt Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele
eilandhuis, waar ze woont met haar man en dochtertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats voor
harmonie en familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt het. Maar als Daisy verdwijnt terwijl Jess op
haar past, begint het perfecte leven dat Emily zo zorgvuldig heeft opgebouwd uit elkaar te vallen.
Had ze haar zusje wel moeten vertrouwen, na alles wat er in het verleden is gebeurd? De pers over
Kleine zus ‘Het is non-stop actie in dit verslavende boek.’ The Sun ‘Een strakke thriller. Een van de
beste boeken van afgelopen zomer.’ Prima ‘Prachtig geschreven. Dit boek herbergt een duister
mysterie.’ Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega ‘Dit boek deed me duizend angsten
uitstaan.’ Red Magazine ‘Ik kon dit boek niet wegleggen; het hield me wakker tot twee uur ’s nachts!
Briljant.’ Liz Fenwick, auteur van Het huis op de kliffen
Northeastern Logger Jun 24 2022
Overzicht der geschiedenis van Suriname Nov 24 2019
Nog een nachtje slapen ... feest! Oct 04 2020 Het hele jaar door zijn er feesten waar Wouter en
zijn zusje Mieke naar uitkijken. In Nog één nachtje slapen… feest! vieren ze de meest bijzondere
feesten van het jaar. Deze feestelijke bundel staat boordevol heerlijke voorleesverhalen over
Dierendag, Kerstmis, Sinterklaas, Oudjaar, Moederdag, Pasen en nog veel meer.
Happy Campers Jan 07 2021 Happy Campers is Caravanity’s ode aan de lifestyle van het kamperen.
Femke Creemers en Marijn de Wijs brachten in Happy Campers meer dan 45 bijzondere, toffe
caravans, campers en andere kampeermiddelen samen. Van over-de-top-gepimpt tot stijlvol
gedecoreerd en in ere hersteld; van een 50 jaar oude vintage caravan tot een nieuwe sleurhut. De
meer dan 250 schitterend vormgegeven pagina’s met grandioze foto’s zorgen voor instant
verwondering, vrolijkheid, enthousiasme en een hoog ‘wil ik ook gehalte’. Dit boek is voor iedere
caravanliefhebber een must-have.
Terug naar het grote huis Mar 09 2021 Als Martha, moeder van drie volwassen kinderen, op een
avond de uitnodigingen voor haar tachtigste verjaardag begint te schijven, weet ze dat haar plan om
eindelijk haar grote geheim te onthullen haar familie tot op het bot zal schokken. Vijftig jaar lang
hebben zij en haar echtgenoot David samen een perfect bestaan opgebouwd, voor henzelf en hun
gezin. Maar niemand weet welk offer ze daarvoor hebben moeten brengen. Nu kan Martha niet
langer leven met de leugen. De hele familie komt bij elkaar in Winterfold, hun prachtige oude
landhuis op het Engelse platteland: Bill, de arts; Florence, de excentrieke academica; en Daisy, het
kind dat altijd anders was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen en geliefden mee voor wat een
groots feest moet worden. Wat zal er gebeuren als Martha eindelijk de waarheid onthult?
In jouw plaats May 23 2022 Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het
vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in een donkere kelder en haar baby af moest staan
na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en dochter Nicole een schijnbaar
rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet
vergeten. De man die haar haar pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw
die hem hielp en het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert terug
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naar Brantevik om te achterhalen wat er is gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat
brengt ook haar leven in gevaar.
Raad eens hoeveel ik van je hou puzzelboek / druk 1 Jun 12 2021
Nachtelijk ritueel Dec 06 2020 Het is een echte traditie in Baltimore: elk jaar op 19 januari
verschijnt er ’s nachts een vreemdeling bij het graf van Edgar Allan Poe met drie rozen en een fles
cognac. Op verzoek van een potentiële klant gaat privédetective Tess Monaghan een keertje kijken.
Dit jaar verschijnen er echter twee vreemdelingen – en wordt een van hen doodgeschoten. Niet lang
daarna worden er drie rozen, cognac en diverse cryptische aanwijzingen voor Tess achtergelaten. Ze
is gedwongen zich in de zaak vast te bijten – of ze nu wil of niet.
Manufacturing Engineering & Management Sep 27 2022
De Gruffalo / druk 1 Oct 16 2021 Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend
fantasiedier als vriend te verzinnen. Hardkartonnen prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en
tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Vuurwerk May 11 2021 Wie vroeger in Mary King's Close stierf, had de pest. Maar nu is er iemand
gemarteld en vermoord. Inspecteur Rebus ziet een Ierse connectie, maar zijn meerderen willen daar
niet aan. Het beroemde festival trekt drommen toeristen en terreurdaden zijn dus een schrikbeeld
voor het stadsbestuur. Maar het kan altijd erger, concludeert Rebus als het schachtoffer
geïdentificeerd wordt. Hij is de zoon van een notoire gangster, die eigen ideeën heeft over wraak.
'Big Ger' Gafferty mag dan achter tralies zitten, zijn macht en meedogenloosheid zijn nog even groot
als vóór zijn arrestatie door John Rebus.
Smaakt naar meer Dec 18 2021 Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te
breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even gepassioneerd is over vreemde culturen en producten,
ging hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze verschillende regio's over de hele
wereld. Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de hand van 30 streekgebonden gerechten en
tal van culinaire verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten
van de maharadja in India tot de streetfood van Mexico-Stad.
De Wetenschap Van Overvloed Apr 29 2020 The Science of Getting Rich' heb ik niet vertaald met
'De Wetenschap van het Rijk Worden' omdat rijkdom en rijk worden in onze tijd een andere
gevoelswaarde hebben gekregen dan in 1910, toen de grote economische groei nog moest
doorbreken. Dit boek gaat over waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de
competitiegeest, die nu voor velen onlosmakelijk verbonden is met rijkdom. Daarom heb ik gekozen
voor 'De Wetenschap van Overvloed' omdat dit de oorspronkelijke gevoelswaarde goed
benadert.Gerard Meerstadt
Consumer Product and Manufacturer Ratings, 1961-1990 Aug 26 2022
De Koning van de Scotch Jun 19 2019 Joseph Ingram maakte de fout van mij te stelen — vier miljoen
dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon
komen. Dan heeft hij het mis. Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus.
Onderpand. Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik haar niet
op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik hou haar. En ik geef haar niet op.
De donkere getallen / druk 2 Mar 21 2022 Harry, een 12-jarige Belgische jongen, gaat naar een
Engelse kostschool voor hoogbegaafde kinderen omdat hij zo goed is met getallen. Op de school
hangt een vreemde, geheimzinnige sfeer.
Waddeneilanden Apr 10 2021
De perfecte moordenaar Sep 15 2021 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde
thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar.
De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk
motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar
moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen,
haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze
komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige
Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent
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als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van
rechtvaardigheid.
Fortuna's kinderen Jul 21 2019 Zou iemand in San Francisco beseft hebben dat de deftige
mevrouw de Fremery ooit gedoopt was als slavin? En dat ze als kind door haar vader naar
Nederland was gesmokkeld omdat ze in haar geboorteland Amerika haar leven niet zeker was?
Kinderen van fortuin begint bij avonturier Leon Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan een
jonge slavin en volgt hun oudste dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in GoldrushCalifornië. En hoe verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke erfenis van enorme weelde en
zwart bloed? Een inspirerende familiesaga over mensen die hun leven niet lieten begrenzen door
risico's en hun liefdes niet door huidskleur.
Eindspel Aug 14 2021 Eindspel is het nieuwste boek van de Amerikaanse topauteur Tom Clancy,
bekend van De jacht op de Red October en Golf van ontzetting. Na een vernietigende nucleaire
confrontatie in het Midden-Oosten, staan Amerika en Rusland lijnrecht tegenover elkaar in hun
honger naar werelddominantie. Terwijl JFS-piloot majoor Stephanie Halverson op een
verkenningsexpeditie in Rusland een revolutionair nieuw radarsysteem test, wordt ze uit de lucht
geschoten. In de jungle van Ecuador is de keiharde marinier Mikhail “Lex” Alexandrov een gezochte
terrorist op het spoor als hij plotseling een internationale samenzwering ontdekt die hem en zijn
team midden in de strijd werpt. Op een eiland voor de kust van Japan, wordt een Russische ex-spion
door haar oude kameraden opgejaagd. Haar enige hoop op overleven is overlopen naar het Westen.
Zo raakt ieder van hen betrokken bij het complot van een groepering die niet verslagen blijkt, maar
met dodelijke kracht weer toeslaat. De Amerikaan Tom Clancy is een van de succesvolste
thrillerschrijvers aller tijden. Met bestsellers als De jacht op de Red October en Golf van ontzetting
behaalde hij internationale roem. Clancy overleed in 2013 na een kort ziekbed, op 66-jarige leeftijd.
Coauteur Peter Telep schreef eerder Zwarte lijst en Strijdpunt naar een idee van Clancy. ‘Niemand
geeft zo’n volledig beeld van moderne oorlogsvoering.’ The Sunday Times ‘Bloedstollende actie...
vermakelijk en voortreffelijk actueel... Clancy heerst nog altijd.’ The Washington Post
Droombeeld Aug 02 2020 Nadat ze op klaarlichte dag in haar huis wordt overvallen, verandert het
leven van Maartje van Duiven. Ze komt terecht in een achtbaan van ongeloof, verbijstering en angst.
Maartje durft nog maar weinig mensen te vertrouwen en zoekt naarstig naar antwoorden. Maar
daarbij ziet ze een belangrijk detail over het hoofd.
Slaaf kindje slaaf Nov 17 2021 Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf
cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar.
Bloedband Sep 03 2020 Cirkel van het kwaad is een thrillerserie over de zoektocht naar de ware
toedracht van een twintig jaar oude moord. Na Schaduwkinderen en Uitverkoren verschijnt in
oktober het derde deel en laatste deel: Bloedband. KOMT JULES ER EINDELIJK ACHTER WAT ER
MET HAAR FAMILIE IS GEBEURD? Officier van justitie Jules Declerck krijgt op haar werk te maken
met de dood van de vijftienjarig Amber, die ogenschijnlijk het slachtoffer werd van digitaal
kinderlokken, oftewel grooming. Jules heeft al snel het vermoeden dat er iets heel anders speelt. Als
haar ex – misdaadjournalist Harry Simones – anonieme tips over de zaak ontvangt, raken ze beiden
verstrikt in de duistere plannen van sekteleider Elijah Schillinger. Wat weet deze charismatische
man eigenlijk over Jules’ verleden en over de verdwijning van Jules’ moeder?
Directory of Corporate Affiliations Jul 25 2022 Described as "Who owns whom, the family tree of
every major corporation in America, " the directory is indexed by name (parent and subsidiary),
geographic location, Standard Industrial Classification (SIC) Code, and corporate responsibility.
World Mining Oct 28 2022 Some issues include special catalog, survey and directory number.
Doodsteek May 31 2020 Henning Juul zit in een boot op een donker meer. Een man met een
vuurwapen zit recht tegenover hem. Aan de voeten van de man ligt een lijk dat elk moment in het
water zal worden gedumpt. Henning weet dat hem kort daarna hetzelfde lot zal treffen. En dat dat
zijn eigen schuld is... Doodsteek is het vijfde en laatste boek in de serie over misdaadjournalist
Henning Juul. De delen kunnen los gelezen worden.
De boot en het meisje / druk 1 Feb 26 2020 Een jongeman heeft zijn oog laten vallen op een boot
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die in Lauwersoog ligt en in Amsterdam zal dienen als woonboot.
Pobeda 1946 Mar 29 2020 Estland, 1946. Een Russische geheim agent, die in een prachtige
dienstauto rijdt en de opdracht heeft tegenstanders van het communisme op te sporen, verleidt een
kind tot het verraden van zijn ouders.
Bot en Botje Feb 08 2021 Bot, Botje en hun hond zijn skeletten. Zij gaan 's nachts op pad om iemand
aan het schrikken te maken. Prentenboek in donkere tinten. Vanaf ca. 5 jaar.
Het klaprozenjaar Nov 05 2020 Een ontroerende roman over liefde, eenzaamheid en familiebanden
Nicole groeide op als enig kind zonder vader en sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin
te hebben. Als ze tot haar grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom werkelijkheid te
worden... tot bij een onderzoek duidelijk wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft. Maar
zij en haar man noch haar moeder zijn de oorzaak van het defecte gen. Bang en vol brandende
vragen gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden nooit over Nicoles vader wilde praten.
Geconfronteerd met het verdriet van haar dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren na de
Tweede Wereld-oorlog en de verbittering over alles wat Duits was die toen heerste; over haar grote
liefde uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de grote
eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het verhaal van haar
moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden uit het verleden te helen en haar kind een toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar vader... De pers over de boeken van Corina Bomann
‘Een boeiend, maar ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen,
exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische details en de romantiek van een
verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie roman over de onthulling van een mysterieus
familiegeheim.‘ Chicklit.nl
IJsengel Jul 01 2020 Winnaar van de Thrillzone Award voor Beste Nederlandstalige Thriller 2017
*****Vrouwenthrillers.nl 'IJsengel is als het Zweedse landschap: schitterend van een afstand maar
als je langer kijkt, zie je het drama dat zich tussen de schijn afspeelt en dat is heel knap gedaan.’
‘Een van de beste Nederlandse thrillerauteurs.’ M.J. Arlidge De brute ontvoering van mediamagnaat
Berndt Müller zet heel Zweden op zijn kop. Zijn vrouw en dochters zijn wanhopig en gaan, tegen het
advies van de politie in, met de ontvoerders in gesprek. Maar wanneer ze het geëiste losgeld
betalen, verandert er niets; Berndt blijft spoorloos. Als blijkt dat de ontvoerders allen hun eigen
redenen hebben voor het misdrijf, slaat de vlam in de pan. Intussen ontdekt een klein meisje dat
Berndt wordt vastgehouden op een onbewoond eiland voor de kust van Göteborg. Even lijkt zijn
redding nabij, maar dan blijkt dat het meisje net zo gevangen zit als hij... De pers over de boeken
van Nathalie Pagie ‘Casa Familia is een lekkere ouderwetse avonturenroman in een modern jasje.’
Vrij Nederland ‘Overtuigend. De plot zit goed in elkaar, tot en met de allerlaatste verrassende
ontknoping.’ De Telegraaf ‘Wat begon als een heerlijk luchtig te lezen thriller, is door de climax een
boek geworden dat indruk maakt. Knap!’ Thrillzone.nl
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