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When somebody should go to the ebook stores, search establishment by shop, shelf by shelf, it is
in reality problematic. This is why we present the books compilations in this website. It will agreed
ease you to see guide Samsung Eternity A867 Cell Phone Manual as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net
connections. If you intention to download and install the Samsung Eternity A867 Cell Phone
Manual, it is unconditionally easy then, in the past currently we extend the member to purchase
and make bargains to download and install Samsung Eternity A867 Cell Phone Manual as a result
simple!

Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze
maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij
de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Het leger van de Denen Bjørn Andreas Bull-Hansen 2021-09-16 Het derde deel van De
Jomsviking-serie Het is het jaar 1007. Jomsviking Torstein is als heerser van het gebied
Vingulmörk een machtige man in Scandinavië geworden. Zijn verleden als slaaf is slechts een
vage herinnering. Maar conflicten blijken niet ver weg. Zowel de rechtschapen earl Trøndelag Erik
Håkonsson, als de Deense koning Sven Gaffelbaard heeft zijn zinnen gezet op de Engelse
koninkrijken. Gebieden die ooit onder Deense heerschappij vielen worden opnieuw veroverd, en
de verachte koning Ethelred moet van de troon worden gestoten. Het leger van de Denen voert de
lezer naar de gewelddadige tijd waarin de Scandinavische heersers allianties vormden om het
noorden van Groot-Brittannië te veroveren. Met het christendom in aantocht staat de Oudnoorse
samenleving op het punt voor altijd te veranderen. De Jomsviking-serie in de pers ‘Het
indrukwekkendst is Bull-Hansens stijl, van de kleinste details tot de meest indrukwekkende
scènes. De personages zijn exotisch en overtuigend. Bull-Hansen kan zowel poëtisch als
dramatisch zijn. Dit is bovenal een ontzettend goed verhaal!’ Dagbladet ‘Een boeiend verhaal over
de groei naar volwassenheid. Absoluut een aanrader.’ NBD Biblion ‘Dit is verreweg het allerbeste
boek dat ik over Vikingen heb gelezen.’ **** Hebban.nl
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek) Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens uitdagend boek
over de toekomst van onze digitale wereldPeter Hinssen is een van de internetpioniers in België
en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft
van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek
vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over
naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het
gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We
zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie
omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het spannende vervolg op de bestseller Tijden van vuur
Augustus 1572. Minou Joubert en haar familie zijn in Parijs voor een koninklijke bruiloft. Het
huwelijk tussen Margaretha, de zuster van de katholieke koning Karel IX, en de protestantse

hugenoot Hendrik van Navarra is bedoeld om vrede te brengen in Frankrijk na een decennium van
religieuze oorlogen. De hele stad loopt uit, en van heinde en verre zijn mensen gekomen om het
feest mee te vieren. Maar ook Vidal, een oude vijand van Minou, is naar de hoofdstad getrokken.
En wat een week vol feestelijkheden had moeten worden mondt binnen enkele dagen uit tot een
grote moordpartij, waarna de straat bezaaid is met duizenden doden. Minous familie slaat op de
vlucht, en moet zich noodgedwongen verspreiden over de vier windstreken. Een aangrijpende,
adembenemende roman over wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal neemt ons mee naar
Parijs, Chartres en naar de Stad van tranen zelf: Amsterdam. De pers over Tijden van vuur ‘Een
heerlijke historische roman, die niet alleen inzicht geeft in de Franse geschiedenis, maar je ook
meesleept in een spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit naar de volgende delen.’
Nederlands Dagblad ‘Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen vertelstijl. Mooi uitgetekende
plot, en met de opbouw van de spanning zit het eveneens goed. Een solide mix van geschiedenis,
fictie en liefde.’ Hebban.nl ‘Een spannend verhaal vol mysteries en geheimen, liefde en verraad,
oorlog en avontuur, samenzweringen en verbroken beloftes.’ Algemeen Dagblad
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een
visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen.
Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine
gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet
iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur,
bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie
is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een
nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door
Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de wereldwijde hitserie
Virgin River! De miljoenen lezeressen van deze serie zijn laaiend enthousiast over de setting, de
personages en de prachtige verhalen. Een must-read voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e
trilogie - 3 verhalen uit de serie met gratis extra verhaal! (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa
heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot verloren
en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te
beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor
haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor
Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan
in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar
is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat
hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een
andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde
waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET
DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden. Die man
moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen. Maar
omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar
voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie
te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde
keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten
aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat
doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In
Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste
mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen
nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich te laten,

besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang
daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is
niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop
op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het
er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er
een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is,
maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte
hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze
samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS EXTRA VERHAAL - EEN
ONVERWACHT KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de
dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de aantrekkelijke vriend van
haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen
niet van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van Rolf en
Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit
Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun
huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die
verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit
gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder
reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens een
bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis
ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke
College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te
begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en
van haar eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school
binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien
lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de
stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt
erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en
reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde
verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie
van den Ham.
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti.
Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met
volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en
het wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er
van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn vader beloofd.
Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd miljoen dollar
om zijn dochter te kopen van de Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar
huis heb genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen om
de wreedste man die ze ooit had gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug
ga geven.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een
aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe
identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over

een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John,
met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de
zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele
detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel
twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een
hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een
aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,
footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat
ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En
daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders op
dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om op
date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de allereerste
keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie
toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew
niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de
bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien keer op
de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel
te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd.
‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’
Geniaal geheim David Baldacci 2009-10-28 Op het terrein van de Farm, het ultrageheime
trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam gevonden van Monk Turing. Turing was
werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus complex waar wetenschappers aan
de meest geavanceerde microprocessor ter wereld werken. Hoewel de politie vermoedt dat het om
zelfmoord gaat, zijn er toch ook twijfels. Sean King en Michelle Maxwell - voormalige agenten van
de Secret Service - worden door de eigenaren van Babbage Town ingehuurd om de zaak te
onderzoeken. Algauw komen ze erachter dat 's nachts in het diepste geheim vliegtuigen landen op
de Farm. En dat de bewoners van Babbage Town zich misschien met meer bezighouden dan
alleen hun wetenschappelijke werk. De sleutel tot alle raadsels lijkt te liggen bij een tienjarig
meisje dat hoogbegaafd is. Maar wie weet haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage
Town en de Farm onthult? 'Het duo King en Maxwell trad al eerder op in thrillers van de
Amerikaanse auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en spannend.' - Redactie (NBD|Biblion
recensie)
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en
Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken?
“Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie
betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN
EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren
en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio
Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn
geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na
haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een
huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van
anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of
een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze
reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke

romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar
Italiaanse zomers en geniet!
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg
een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus
dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om
de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een
Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special
Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon
Smith van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld
van de ondergang te redden...
De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netflix-editie met officieel seriebeeld ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1814. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En
de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown
nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft
niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande
schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal
heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony
een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe
beschermt ze haar eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? 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
Vaarwel Merodia Cynthia Mc Leod 1994-01-01 Het wedervaren van de slavin Afi en haar
nakomelingen tegen de achtergrond van de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen...
welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is
bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit
keer, wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat
zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu
maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor
moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander
van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil
leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de
cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst.
Vallen voor River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar

prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton
alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen
dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze
heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage:
een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Geschriften: deel. Letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte, enz Hendrik Jan Nassau 1876
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij
twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet
kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is
opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk
gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan worden,
maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een
onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste
zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke
reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem
eerst wil geloven.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van
het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de
vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en
alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
Niemand zeggen M.J. Arlidge 2021-05-26 Deel 10 van de Helen Grace-serie, verschijnt tegelijk
met de Engelstalige editie Na covid-19 bevindt het land zich in een van de zwaarste -recessies
ooit. Nog nooit heeft inspecteur Helen Grace met zo veel geweld en onrust te maken gehad. Voor
het eerst in haar leven is ze bang om de controle te verliezen: haar trouwe partner Charlie is met
zwangerschapsverlof en tegelijkertijd doet haar collega Joseph Hudson er álles aan om haar het
leven zuur te maken. Drie moordzaken houden Helen ’s nachts wakker: een oude, rijke man,
vermoord tijdens een inbraak in zijn immense huis; een jonge zorg-manager, in zijn auto
doodgestoken met een schroevendraaier; en een jonge studente, aangerand en doodgeknuppeld
in het plaatselijke park. Dan krijgt ze bericht dat de privédetective die onderzoek deed naar deze
zaken levend in brand is gestoken. Net als Helen dacht hij dat zo veel geweld in korte tijd geen
toeval kon zijn, maar zelfs met deze aanwijzing kan ze het verband niet zien. En de tijd begint te
dringen, want de dader gaat geen enkele uitdaging uit de weg om zichzelf te bewijzen. In de pers
‘Sterk visuele hoofdstukken met een hoog adrenalinegehalte.’ Algemeen Dagblad ‘De manier
waarop Arlidge ogenschijnlijk moeiteloos eerst verhaaltechnische problemen creëert en ze
vervolgens even makkelijk weer oplost, verraadt een lenige, creatieve geest.’ Het Parool ‘Het
thrillergeschenk van M.J. Arlidge is geraffineerd en geloofwaardig.’ **** de Volkskrant
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de
gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een
Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson

geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het
werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat
ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om
zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet
weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van
olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een
achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld
door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware
gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter,
winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen
verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.
Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in
politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan
van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in
onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
Going Dutch Ben Coates 2016-09-29 Als de jonge Engelsman Ben Coates vastzit op Rotterdam
Airport, belt hij het leuke Hollandse meisje dat hij enkele maanden daarvoor heeft leren kennen. Zij
nodigt hem uit om bij haar te komen eten. Ben besluit Ben om te blijven en Nederland te omarmen
als zijn nieuwe vaderland. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want al staan wij bekend om
gastvrijheid en gezelligheid, we kennen ook talloze eigenzinnige gewoontes en tradities. We zijn
trots op onze liberale houding waar het gaat om zaken als abortus, homorechten en drugsgebruik,
terwijl we op andere punten juist tamelijk ouderwets zijn. Om ons raadselachtige land te leren
kennen, reist Ben van het diepe zuiden naar het hoge noorden, neemt hij een duik in ons verleden
en stort hij zich in het dagelijks leven van de Nederlanders. Zo neemt hij de lezer mee op een
vermakelijke, fascinerende en geestige ontdekkingsreis door Nederland.
Wie gelooft die renners nog? Hans Vandeweghe 2013-04-24 Michael Boogerd, Lance Armstrong,
Stefan Matschiner, Thomas Dekker, Eufemiano Fuentes, Michael Rasmussen. Dit zijn slechts een
paar van de namen die de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws zijn gekomen in verband
met doping binnen het wielrennen. Is het topwielrennen meer dan ooit aan bezinning toe. Slikt het
publiek dit nog en hoe moeten we alles duiden? Hoeveel vertrouwen moeten we nog hebben in de
zuiverheid van de wielersport? Gebruiken ze allemaal? Moeten we voortaan vraagtekens zetten bij
elke uitzonderlijke prestatie uit heden én verleden? Kàn dat, topwielrennen zonder doping? Krijgen
we doping sowieso ooit uitgeroeid? Ex-topjournalist Hans Vandeweghe schetst de
dopingproblematiek scherp, kritisch en verhelderend. Niemand kan dat beter. Een boek dat pijn
doet. 'Ik ga in dit boek het onverdedigbare niet proberen te verdedigen. Evenmin ga ik het
wielrennen sparen, want het wielrennen heeft zichzelf ook niet gespaard.'
Onze landbouwwerktuigen Goes Massey (J. C.) en zoon 1832
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges, samenzweringen,
mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad.
Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente
bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A
Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE
TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN
STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in
zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had
gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van duisternis voor zich heeft, één waar zijn

macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan
geven die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een
laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op het
spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren
binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De
onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het
grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de
Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het
grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen te
verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen broeders van Thor zien
onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht
voor zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending
krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en
Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor
Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey
beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil.
Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin
op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om mannen te vermorzelen en
over het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd
gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste
epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd
beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN
STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders en
draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van verraad,
ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is
een fantasie die ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden
aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000
woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly
(regarding A Quest of Heroes)
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om
zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor me te vechten totdat ik vrij
ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit
is mijn thuis geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil
vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens om een boek te
schrijven, maar worden geconfronteerd met kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een plot,
hoe schep je sfeer, hoe bouw je spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en
hoe creëer je geloofwaardige personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe
onderhandel je over een contract? Literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling, bekend van
tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al deze (en nog veel meer) vragen, en larderen
hun tips met spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het boekenvak. Alweer een
bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).
Verloren familie Lisa Wingate 2020-08-20 Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op
meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de
nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog (1875). Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van
Kinderen van de rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun
familie na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers van Een keukenmeidenroman
en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde
als drie jonge vrouwen, tegen wil en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke
zoektocht. Lavinia, de verwende erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar
creoolse halfzus, en Hannie, Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen geheimen met

zich mee tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie
– als kind van haar familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die de hoop
had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar eigen, meeslepende
stijl brengt Lisa Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de
historische ‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog
wanhopig probeerden hun dierbaren terug te vinden.
Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15 Lees en luister naar de verhalen van Dikkie Dik op je
iPhone of iPad. De leukste avonturen van de ondeugende rode kater, bekend uit Sesamstraat,
worden gepresenteerd in bundels van vier verhalen. Alle avonturen worden voorgelezen door de
auteur Jet Boeke. In deze bundel lees je de volgende verhalen: 1. De speelgoedbeer 2. Drie
vrienden 3. Eendjes 4. Goudvissen In de iBookstore zijn in totaal 6 Dikkie Dik verschillende
bundels verkrijgbaar: Oranje, Rood, Blauw, Grijs, Geel en Groen. Zo hoef je je nooit te vervelen
met Dikkie Dik!
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar,
en samen kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op
een andere manier onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte,
andere gaan mee in het graf. Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke
perspectieven. Bij dit omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of
dat van Georges.
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens 2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe baan:
privésecretaresse van de adembenemend knappe Rigo Ruggiero. En dan mag ze hem ook nog
helpen bij de renovatie van zijn palazzo! In Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft voor
haar dan voor de opknapbeurt van zijn landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar baas zeer
opwindend, maar als het intiemer dreigt te worden houdt ze hem toch liever op een afstand. Ze
vreest namelijk dat hij haar zal afwijzen als hij ontdekt wat ze zo angstvallig voor hem verborgen
probeert te houden..
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia
experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner
Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding
van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt
gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij
ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die
niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de
mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan?
Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten
om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs
geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en
heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie
rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste thrillers
die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is
de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en aangename personages te creëren.
Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles
op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek
#1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit een biocontainment
laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige
nationale jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te
stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar
niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal

aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in
haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil
Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het
persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke
realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan
voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is
gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische internationale
toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de
Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in
de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen als
redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books, en mijn cliënt is de beruchte sciencefiction
schrijver Derek Hamilton. Hij is naar mijn mening de beste schrijver van mijn generatie. Maar het is
niet allemaal zo geweldig als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver dat hij reageert op
mijn e-mails, sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de telefoon krijg, gedraagt hij
zich als een eikel en hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ... maar hij maakt mijn leven tot
een ware hel. Als ik hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij zijn manuscript nog niet heeft
ingeleverd omdat hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als ruimtevaartingenieur. Deze man
heeft een eigen bedrijf dat raketten en andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek aan
de NYU. Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ... met zo'n werkschema.
Maar ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek schrijft, omdat ik anders mijn baan zal verliezen.
Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik dat het best aanpak ...
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die
zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing,
en de gevolgen reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd
door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar
mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor
trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de jonge,
onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een grote fout, en opeens is ze nergens
meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de
Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke NieuwZeelandse romans, onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het
lied van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden
kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
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