Disasterology 101 Nook Taylor V Donovan
Yeah, reviewing a books Disasterology 101 Nook Taylor V Donovan could amass your near contacts
listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, deed does not
recommend that you have wonderful points.
Comprehending as capably as accord even more than extra will provide each success. neighboring to,
the statement as with ease as insight of this Disasterology 101 Nook Taylor V Donovan can be taken as
well as picked to act.

Schaduwland Robert Bryndza 2021-03-16 Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe Kate
Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het
lichaam van een tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch ongeluk,
maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat deed het slachtoffer daar midden in de
nacht? En als hij zo’n sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan? De verdronken tiener is het meest
recente slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond Shadow Sands. Over
deze plek doen veel vreemde verhalen de ronde, en al jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan
raakt ook een jonge onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt haar partner Tristan Harper
om mee te helpen zoeken naar de vrouw – voordat het te laat is. In de pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe
serie er een die geen herkansing nodig heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje

andere populaire Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder gezicht ‘Bryndza
leest altijd als een trein.’ VN Detective & Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van een bloedstollende
thriller, met vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD Biblion
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 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
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 haar te begrijpen...
Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
Mijnheer Eekhoorn en de eerste sneeuw Sebastian Meschenmoser 2008 Een eekhoorn, een egel en een
beer hebben nog nooit sneeuw gezien en wachten nu op de eerste sneeuwvlok. Prentenboek met
expressieve zwart-witillustraties met enkele kleuraccenten. Vanaf ca. 4 jaar.
Ondergronds David Baldacci 2020-05-12 Een dubbele moord. Een geheime militaire basis. Een FBI-

agent met een exceptioneel geheugen . Amos Decker en zijn FBI-collega Alex Jamison worden naar het
plaatsje London in North-Dakota gestuurd. Daar komen ze er al spoedig achter dat het door gas- en
oliewinning snel groeiende stadje een broeinest is van problemen. De enorme voorraad schaliegas in de
bodem trekt een diverse groep nieuwkomers aan die stuk voor stuk van plan zijn zo snel mogelijk rijk te
worden. Deze plotselinge groei levert een hoop trammelant op, van vechtpartijen en drugs tot prostitutie
en... moord. Decker en Jamison zijn ingevlogen om de dood te onderzoeken van Irene Cramer. Op haar
lichaam is een autopsie uitgevoerd en vervolgens is het stoffelijk overschot in de wildernis gedumpt. Het
is het begin van een zaak die van eigenaardigheden aan elkaar hangt. Wanneer de twee onderzoek
doen naar het slachtoffer, blijkt dat zij ’s nachts als prostituee werkte en overdag als lerares op de school
van een religieuze sekte. En die sekte is gehuisvest op een terrein dat nog niet zo lang geleden het
eigendom was van een ultrageheime faciliteit van de luchtmacht. Iedereen in London – van de keiharde
zakenman tot de louche ambtenaar en de religieuze buitenstaander – lijkt een geheim te hebben.
Wanneer er een nieuwe moord wordt gepleegd, moet Decker al zijn kwaliteiten als detective inzetten en
terugvallen op zijn exceptionele geheugen om de zaak tot een goed einde te brengen. Daarbij krijgt hij
hulp uit onverwachte hoek...
The poison diaries Maryrose Wood 2011 Engeland, 18e eeuw. De weesjongen Weed wordt bij
Jessamina (16) en haar vader Thomas achtergelaten. Thomas wil kosten wat kost achter de bijzondere
plantenkennis van Weed zien te komen.
Als de wereld een dorp was / druk 1 David J. Smith 2005 Prentvertelling waarin de wereld wordt
voorgesteld als een dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de
verschillende nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10
jaar.
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?
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?
Het hondje dat Nino niet had / druk 1 Edward van de Vendel 2013-04-24 Nino voelt zich alleen en heeft
'een hondje dat hij niet had', dat werkelijk van alles durft. Op een dag krijgt Nino een echt hondje, maar

dat durft veel minder. Prentenboek met sfeervolle kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Eén minuut voor middernacht David Baldacci 2019-11-19 Op zoek naar de ontvoerder van haar zusje,
komt FBI-agent Atlee Pine een seriemoordenaar op het spoor. FBI-agent Atlee Pines leven veranderde
voorgoed toen op jonge leeftijd haar tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord.
Wanhopig zoekt ze sindsdien naar antwoorden die een einde moeten maken aan de kwellende
onzekerheid, totdat op een dag alle opgekropte woede en frustratie een uitweg vinden. Ze kan zichzelf
tijdens een arrestatie niet langer in de hand houden en mishandelt een verdachte. Gedwongen om
tijdelijk een stap terug te doen, keert Atlee terug naar Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is
opgegroeid. Met behulp van haar assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies is gebeurd
tijdens die traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen na haar aankomst
wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met een bruidssluier over haar gezicht
gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering
van Mercy voort te zetten, maar ze moet nu ook een seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog
meer slachtoffers vallen. Ze komt er al snel achter dat in een kleine gemeenschap vol geheimen – die
mogelijk te maken hebben met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met rust gelaten kan
worden...
Je had het kunnen weten Jean Hanff Korelitz 2015-08-25 Grace Reinhart heeft het leven waar ze altijd al
van droomde: een fantastische man, een lieve zoon en een succesvolle praktijk voor psychotherapie.
Sinds kort is ze ook de auteur van een populair boek, Je had het kunnen weten, waarin ze vrouwen
aanspoort beter te luisteren naar hun instinct als dat ze vertelt dat er iets niet klopt aan de man die ze
liefhebben. Grace’ ‘Praktijk voor therapie’-droom verandert in een nachtmerrie als haar man spoorloos
verdwijnt en de politie steeds meer afschuwelijke ontdekkingen over hem doet. Grace doorstaat de
mediastorm en moet tot haar schande toegeven dat ze haar eigen advies voor andere vrouwen beter aan
zichzelf had kunnen geven. Haar oude leven lijkt voorbij. Kan ze een nieuw leven opbouwen voor haar

en haar zoon?
De terugkeer Nicholas Sparks 2020-09-08 Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100
miljoen exemplaren verkocht. Als Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote
explosie buiten het ziekenhuis waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de
VS. Het vervallen huis in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om
te herstellen. Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een
medische bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste
ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor Trevor twijfelt of ze
misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is de aanwezigheid van
Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het meisje ooit
bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan laten schijnen op de nooit
opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor
zorgt dat de ware aard van Callies verleden boven tafel komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie
en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van liefde en vergeving leren kennen.
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 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
Flirt op 5th Avenue Sarah Morgan 2017-11-21 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en
romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanNiets zo
romantisch als kerst in New York... toch?Deel 3Eva Jordan is dol op alles wat met Kerstmis te maken
heeft, ook al is ze deze kerst alleen. Dan krijgt ze voor haar werk de kans om een paar dagen in een
spectaculair penthouse aan 5th Avenue te bivakkeren. Ze mag het huis helemaal in kerstsfeer hullen
voordat de eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij; Manhattan onder een pak sneeuw is de perfecte plek voor
de feestdagen! Wat ze alleen niet had verwacht, is dat de knappe, mysterieuze eigenaar van het
penthouse gewoon thuis is...Lucas Blade, wereldberoemd misdaadauteur, heeft een hekel aan kerst. En
met een dreigende deadline en de herdenking van de sterfdag van zijn vrouw heeft zijn humeur helemaal
een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich afgezonderd van de buitenwereld: hij wil niet gestoord
worden, hij wil geen kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden door Eva met haar
kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te zitten in het penthouse, ontkomt hij
niet aan haar betovering...
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...
De man die glimlachte Henning Mankell 2011-10-24 Het vierde avontuur van de onovertroffen inspecteur
Wallander Kurt Wallander is op vakantie in Denemarken. Hij wandelt er op een strand. Hij is moe,
depressief en wil ontslag nemen uit het politiekorps van Ystad. Aan het thuisfront in Zweden vinden
echter twee moorden plaats die hem op andere gedachten brengen. Het gaat om de 69-jarige advocaat
Gustaf Torstensson en diens collega en zoon Sten, een jeugdvriend van Wallander.
Ik woon in twee huizen Marian De Smet 2008 Nina (ik-figuur) heeft gescheiden ouders. Ze vertelt hoe het
is om in twee huizen te wonen. Prentenboek met paginagrote, sfeervolle illustraties in zachte kleuren.
Vanaf ca. 4 jaar.
Kuikentje kip / druk 1 Amy Hest 2009 Kuikentje Kip verbaast zich over dingen die ze in haar omgeving
tegenkomt: wanneer groeit een worteltje, wanneer gaat een vlieger de lucht in en wanneer kan ze een
ster plukken? Prentenboek met kleurenillustraties in pasteltinten. Vanaf ca. 4 jaar
Liefs van Aubrey Suzanne LaFleur 2011-05-31 Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van de
elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw leven begint, denkt Aubrey alles te hebben wat ze
nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis. Ze kan niet praten over wat er is gebeurd. Ze kan er
alleen over schrijven, ook al leest niemand de brieven. Met de hulp van haar fantastische oma en nieuwe
vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens te
uiten. Liefs van Aubrey is hartverscheurend, dapper, eerlijk, grappig en hoopvol.
Meisje zonder leugens Michael Robotham 2020-09-17 Een meisje zonder verleden Een meisje zonder
leugens Evie Cormac is een meisje zonder familie. Ze houdt haar identiteit al jarenlang geheim – alleen
daardoor is ze veilig. Maar forensisch psycholoog Cyrus Haven is vastbesloten uit te vinden wie Evie is,

en hoe ze zich verborgen hield in het huis waar een man werd doodgemarteld. Machtige mensen zijn al
jaren op zoek naar Evie, de enige getuige van hun misdaden. Evies gave om te zien wanneer iemand
liegt, helpt Cyrus bij het oplossen van een onmogelijke zaak, maar hoe verder hij Evies verleden weet te
ontrafelen, hoe meer hij haar blootstelt aan gevaar. Uiteindelijk zullen ze beiden moeten beslissen of het
misschien beter is de monsters uit het verleden niet wakker te maken...
Koningsdochter, zeemanslief Karlijn Stoffels 2005 Bennik trekt door het land en zingt op begrafenissen.
Met zijn liederen vertelt hij het romantische of tragische levensverhaal van de doden. Vanaf ca. 15 jaar.
Vlinders in Central Park Sarah Morgan 2017-08-29 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en
romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! De Manhattan-serie 2 – Vlinders
in Central Park Alles in New York is groot… ook de liefde! Bloemstylist Frankie Cole gelooft na de
desastreuze scheiding van haar ouders niet meer in sprookjesachtige liefde. Mannen houdt ze daarom
het liefst veilig op een afstand. De enige man voor wie ze een uitzondering maakt is haar beste vriend
Matt – maar dat is zuiver platonisch. Wat ze niet weet is dat Matt al jaren verliefd op haar is. Hij durft
alleen niets te laten merken, aangezien hij weet dat ze allergisch is voor alles wat met liefde te maken
heeft. Maar ondertussen broedt hij op een plannetje om haar opnieuw te laten geloven in de liefde. Zal hij
het erop wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat in Manhattan? Dit boek is eerder verschenen en
is ook verkrijgbaar in een 3-in-1 e-bundel
Slangenkuil David Almond 2012-08-31 Iedere zomer zwerven Liam en Max door de ruige natuur rond
hun dorp in Noord-Engeland. Dit jaar wordt alles anders: ze volgen een kauw en vinden een baby die is
achtergelaten bij een oude ruïne. Raadselachtige gebeurtenissen volgen elkaar op. Liams leven
verandert in een slangenkuil. Hij voelt zich verraden door zijn oude vrienden. Maar zijn de nieuwe
vrienden die hij maakt wel te vertrouwen? Aan het einde van de zomer gaat Liam de confrontatie aan.
Het Mayamysterie James Rollins 2013-07-31 Jake en Kady's ouders zijn spoorloos verdwenen in
Mexico. Nooit heeft iemand meer iets van ze gehoord. Dan ontvangen Jake en Kady een mysterieuze

envelop met daarin twee notitieboekjes en een gebroken Mayamunt. Wanneer ze een Mayatentoonstelling bezoeken gebeurt het: na een magisch moment belanden zij in de prehistorische jungle.
Maya's voeren er strijd tegen de Schedelkoning, die zich alleen als schaduw vertoont. Jake en Kady
doen vreemde ontdekkingen. Ze vinden het horloge van hun vader, maar de wijzers lopen achteruit... Zijn
hun ouders nog in leven? En, hoe komen ze ooit terug in hun eigen tijd? Maar vooral: waarom
achtervolgt de Schedelkoning Jake en Kady? Een ijzingwekkend spannend avontuur in de sfeer van
Indiana Jones. James Rollins is een New York Times bestsellerauteur. Zijn grote interesse voor
archeologie deelt hij met Jake Ransom. James bezit zijn eigen Curiositeitenkabinet met daarin een
100.000 jaar oude mammoetslagtand. Het Mayamysterie is zijn eerste jeugdboek.
Familieopstelling Kluun 2020-08-25 Achttien jaar nadat zijn vrouw Carmen is overleden en zeven jaar
nadat zijn huwelijk met Roos op de klippen is gelopen, blijkt ook de zoveelste nieuwe liefde van Stijn van
Diepen niet de ware te zijn. Terwijl hij nog altijd van feest naar feest strompelt, wordt zijn moeder met
alzheimer in een verzorgingstehuis opgenomen, dreigt zijn beste vriend Frenk hem te laten vallen en
moet hij de verjaardag van zijn dochter Luna, die eenentwintig wordt, organiseren. Een crisis lijkt
onvermijdelijk. Waarom is zijn (liefdes)leven zo'n puinhoop? Het is tijd om eens grondig in de spiegel te
kijken. In een hilarische en ontroerende zoektocht naar zichzelf keert Stijn terug naar zijn jeugd in NoordBrabant, stuit hij op een aangrijpende familiegeschiedenis en belandt uiteindelijk op het Ierse platteland
in een ultieme poging antwoorden te vinden op zijn vragen. Zal hij op zijn vijfenvijftigste zichzelf weten te
vinden? En belangrijker nog: de liefde?
De laatste zomer van de krijgers des doods / druk 1 Francisco X. Stork 2011 Twee 17-jarige jongens, de
een doodziek, de ander vervuld van wraak, zijn door omstandigheden gedurende enkele zomerweken op
elkaar aangewezen.
Gebroken soep J. Valentine 2009-09-20 Het was niet van mij. Ik had het niet laten vallen, maar de
jongen zei van wel. Hij stond daar met zon ik-weet-het-gewoon-zeker gezicht. Ik lachte erom, maar

vanbinnen voelde ik me een idioot. Ik had geen idee dat er iets belangrijks was gebeurd. Bij Rowan Clark
thuis is niets zoals het zou moeten zijn. Haar oudere broer Jack is verongelukt, haar vader is vertrokken
en haar moeder is sindsdien zwaar depressief. Rowan probeert zo goed als het gaat voor haar jongere
zusje te zorgen, en voor de buitenwereld verborgen te houden dat alles verkeerd gaat. Maar dat lukt
steeds minder goed. Wanneer ze op een dag in de supermarkt in de rij staat, tikt een onbekende jongen
op haar rug. Hij geeft haar een negatief, dat ze volgens hem heeft laten vallen. Rowan weet van niets,
maar neemt de foto uiteindelijk toch aan, omdat ze geen opschudding in de supermarkt wil veroorzaken.
Op de foto ziet ze vaag een wijdopen mond. Wanneer de foto wordt afgedrukt, schrikt Rowan: op de foto
staat haar overleden broer Jack, breed lachend. Rowan gaat op zoek naar de jongen die haar het
negatief gaf. Hij leert haar om weer van het leven te genieten. Jenny Valentine is in haar jeugd om de
twee jaar verhuisd. Ze studeerde Engelse Literatuur en heeft veel verschillende banen gehad. Ze is
getrouwd met een singer/songwriter en heeft twee kinderen. Haar debuut Op zoek naar Violet Park werd
bekroond met de Guardian Childrens Fiction Prize.
Moordvrienden Nele Neuhaus 2016-09-27 Een gruwelijke vondst in de dierentuin in de Taunus: in het
olifantenverblijf ligt een menselijke hand. Rechercheur Oliver von Bodenstein en zijn collega Pia Kirchhoff
vinden het bijbehorende lijk in een weiland tegenover de dierentuin. Het slachtoffer was docent en een
charismatische milieuactivist, die door zijn leerlingen op handen werd gedragen – en door de gegoede
burgers van de stad intens werd gehaat. Intens genoeg om hem te vermoorden?
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...
Anno reist verder Mitsumasa Anno 1979 Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te
paard een reis maakt door verschillelde landen in Zuid-Europa, waarvan typerende byzonderheden om
grappige details in de illustraties zijn verwerkt.
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 geval niet
door haar... toch?
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de
arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om
waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en
tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te
danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat
heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in
haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt

zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire
Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert
beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen,
variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan
200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
Cold skin Steven Herrick 2009 Het leven is rustig en voorspelbaar in het Australische mijnstadje Burruga.
De schijnbare rust wordt drastisch verstoord wanneer op een morgen een jong meisje vermoord wordt
teruggevonden. Vanaf ca. 14 jaar.
Noodzakelijk maar niet voldoende Eliyahu Goldratt 2012-11-21 In deze vierde businessroman van Eli
Goldratt zien we hoe het management van een groot ERP-softwarehuis worstelt met de enorme druk die
er door de beurs op hen gelegd wordt. Groeien met 40%, elk jaar opnieuw. Hoe is die groei vol te houden
terwijl de markt van grote prospects verzadigd begint te raken? Problemen genoeg: implementaties
worden complexer, de responstijd wordt langer, het aantal bugs in de software neemt toe in plaats van
af. Dan wordt Scott, de directeur van het ERP-software-bedrijf op het matje geroepen bij een van zijn
grootste klanten: de 'return on investment' van het ERP-systeem is onvoldoende. Via een onderzoek en
bezoeken bij hun meest tevreden klant komen ze erachter waar ze de oplossing moeten zoeken.
Noodzakelijk, maar niet voldoende beschrijft perfect de problemen van de zeepbelcultuur die door
overspannen verwachtingen van de beurs is ontstaan rond hightech bedrijven. Een absolute aanrader
voor iedereen die kapitalen heeft uitgegeven of gaat uitgeven aan de implementatie van IT-systemen.
Eliyahu M. Goldratt is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen van dit moment en wordt
internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -

systemen.
Midwinter Suzanne Vermeer 2022-05-09 Roman
Het familiegraf Hjorth Rosenfeldt 2013-05-10 Tijdens een herfststorm komen twee vrouwen in de bergen
van Jämtland in een gevaarlijke situatie terecht. Ze weten zich te redden, maar doen een macabere
ontdekking: bij de oever van een rivier steekt een hand uit de grond omhoog. De politie is snel ter plaatse
en ontdekt zes lijken, waarvan twee van kinderen. Vervolgens buigt de Nationale Recherche zich over de
zaak en identificeert twee van de lijken als een Nederlands echtpaar dat in 2002 verdween. De andere
vier zouden een familie uit Stockholm kunnen zijn, maar zij werden pas vermist in januari 2003, enkele
maanden nadat hun lichamen al begraven waren in het zand. Plotseling bemoeit de veiligheidsdienst
zich met de zaak, en dat wekt de nieuwsgierigheid van Sebastian Bergman, die samen met zijn team
verder op onderzoek gaat.
Mr. Nobody Catherine Steadman 2020-02-18 Op een Engels strand wordt een man gevonden: half
bewusteloos, geen papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De
ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale
medische experts staan voor een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze
op zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige herinneringen
kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis wordt gevraagd de patiënt te
beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar
schuilt ook het gevaar. Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien
heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe meer tijd ze met haar
patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene
weet wat niemand anders te weten mag komen.
Nachten in New York Sarah Morgan 2017-10-04 Paige is met haar twee beste vriendinnen een eigen
evenementenbureau begonnen. Helaas gaan de zaken rampzalig, waardoor ze gedwongen wordt hulp te

vragen aan de beste vriend van haar broer, ICT-miljonair Jake Romano. Het probleem is alleen dat ze al
jaren verliefd op hem is en dat niet bepaald wederzijds lijkt te zijn. Daarom doet Paige haar uiterste best
om het voor hem te verbergen...
De derde stem Cilla Börjlind 2014-05-13 De blinde assistente van een messenwerper wordt levenloos
aangetroffen in een park in Marseille. Ze is de ex van een goede vriend van Tom Stilton, en samen
onderzoeken ze haar dood. Intussen wordt in Stockholm het lijk van douanebeambte Bengt Sahlmann
aangetroffen. Er is gepoogd het op zelfmoord te laten lijken, maar dat is overduidelijk niet het geval en de
politie legt onmiddellijk de link met een grote drugsvangst van de douane. De zaak belandt op het bureau
van Mette Olsäter, die het team leidt dat een grote internationale drugszwendel onderzoekt. Olivia
Rönning is terug uit Mexico en raakt bij toeval betrokken bij de zaak-Sahlmann. Ze kiest daarin – hoe kan
het ook anders – een heel andere weg dan het team van Mette Olsäter en komt zo op het spoor van de
moordenaar. Maar die weet op zijn beurt inmiddels ook wie Olivia is...
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