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‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl
‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Meer dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke Jason Getty een man die hij nooit had willen leren kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets te dichtbij. Wanneer hij eindelijk
leert leven met de realiteit van zijn daad vindt de politie twee andere lijken in zijn tuin.
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...
E-mailmarketing die werkt door middel van een praktisch handboek dat u stap-voor-stap begeleidt bij de ontwikkeling van winnende e-mailmarketing. U zult de strategieën ontdekken van
professionals die e-mailsystemen effectief gebruiken om uitstekende verkoop- en populariteitsresultaten te behalen, ondanks een klein of beperkt budget. Bereid uw e-mailmarketingplan voor,
zet praktische strategieën om in actie en optimaliseer uw campagne met webanalysetools. Het is simpel, maar alleen als je weet hoe. Ontdek een winnende aanpak van e-mailmarketing met
de referentiegids voor de sector.
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.

Bent u op zoek naar een basisboek om u op weg te helpen met de basisconcepten van Machinaal leren? Mijn boek zal u de basisconcepten uitleggen op manieren die
gemakkelijk te begrijpen zijn. Zodra u dit boek hebt gelezen, zult u een stevige greep op de kernprincipes hebben die het gemakkelijker zullen maken om aan een geavanceerder
boek te stappen indien u meer wilt leren. Informational Technology bedrijf in het hart van SFC. Hij streeft ernaar om te werken voor de Amerikaanse overheid als een security
hacker, maar houdt ook van het onderwijzen van anderen over de toekomst van technologie. Alan is ervan overtuigd dat de toekomst zal sterk vertrouwen op computer ”geeks”
voor zowel de veiligheid en de successen van bedrijven en toekomstige banen gelijk. In zijn vrije tijd, hij houdt van analyseren en alles onderzoeken over het spel van basketbal.
PUBLISHER: TEKTIME
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige roman ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag wakker in
een ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets
opvallends doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar soms lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren ingrijpend...
American Motorcyclist magazine, the official journal of the American Motorcyclist Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's
available monthly to AMA members. Become a part of the largest, most diverse and most enthusiastic group of riders in the country by visiting our website or calling 800-AMAJOIN.
Wilt u weten hoe u uw ideeën kunt omzetten in inkomsten? Wil je een inkomen creëren dat niet voortkomt uit werken op uurbasis? Weet u hoe u uw creativiteit en talent kunt
omzetten in royalty's? Deze gids is gemaakt om vragen als deze te beantwoorden. Over het algemeen wordt aangenomen dat geld verdienen met creatief werk alleen is
weggelegd voor professionals van wereldklasse: briljante uitvinders, musici, kunstenaars of schrijvers. Integendeel, vandaag is er voor iedereen een reële mogelijkheid om
royalty-inkomsten te verwerven. Het creëren van inkomsten uit digitale inhoud, kunst of gewoon uit uw ideeën is dus een weg die kennis, opleiding en toepassing vereist. Maar
het web heeft de mogelijkheid om je ideeën in geld om te zetten toegankelijker gemaakt. Deze gids neemt u bij de hand en legt stap voor stap uit hoe u inkomsten kunt
genereren uit redactionele, artistieke, fotografische en muzikale inhoud en uw vermogen om waarde te genereren voor anderen door middel van intelligentie en creativiteit.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn
door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met
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Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin
McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik
voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is
aan een koelbloedige moordenaar...
BMW R850, 1100 & 1150 4-valve Twins Service and Repair ManualHaynes Publications
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat
een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie
waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat toch op z’n minst beloond moeten worden. Niet voor brigadier Logan McRae. Hij mag ‘zich verder ontwikkelen’ bij de regiopolitie, waar hij – terug in uniform
– achter drugsdealers, winkeldieven en soms zelfs ontsnapt vee aan moet. Totdat in het slaapstadje Banff het lichaam van een jong meisje aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil McRae terug bij
Moordzaken, maar Logan heeft zijn handen vol aan zijn eigen B-divisie. Terwijl zijn oud-collega’s het platteland afstruinen, raakt hij toch in het onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw duidelijk: de provincie
herbergt allerlei gevaarlijke criminelen – en niet iedereen zal levend naar de stad terugkeren... De pers over De vermisten en de doden 'Ondanks de vele verhaallijnen is MacBride's schrijfstijl niet erg
ingewikkeld en leest het boek vlot.' **** Hebban.nl
Haynes offers the best coverage for cars, trucks, vans, SUVs and motorcycles on the market today. Each manual contains easy to follow step-by-step instructions linked to hundreds of photographs and
illustrations. Included in every manual: troubleshooting section to help identify specific problems; tips that give valuable short cuts to make the job easier and eliminate the need for special tools; notes,
cautions and warnings for the home mechanic; color spark plug diagnosis and an easy to use index. This repair manual covers BMW R850, R1100, and R1150 4-valve twins, including: R850R UK 1995-2004,
US 1996-2004 R850GS UK/US 1999-2001 R1100GS UK 1994-2000 US 1995-2000 R1150GS UK/US 2000-2003 R1150GS Adventure UK/US 2002-2004 R1100R UK/US 1995-2001 R1150R UK/US
2001-2004 R1150R Rockster UK/US 2003-2004 R1100RS 1993-2002, US 1994-2002 R1150RS UK/US 2002-2004 R1100S UK/US 1999-2004 R1100SS UK/US 1999-2004 R1100RT UK/US 1996-2001
R1150RT UK/US 2001-2004 Note: covers all special edition and anniversary models.
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn moeder, van de
pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van de EHBO-lessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van Milo.
Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen familiegeheim voor eens en voor
altijd boven tafel.

‘Vertrapte bloem’ is het eerste boek in de tweedelige Lente-serie. Als Jordan veel te vroeg fysiek volwassen wordt, rakelt dat een familiegeheim op dat jarenlang zorgvuldig verborgen was
gehouden... ‘Vertrapte bloem’ is het eerste boek in de tweedelige Lente-serie van Virginia Andrews. Jordan March woont met haar ouders en broertje in het enorme landhuis van haar oma.
Ze doet erg haar best om aan de hoge eisen van oma Emma te voldoen. Maar wanneer Jordan te vroeg het lichaam van een jonge vrouw begint te krijgen, doet dat haar ouders en oma
vrezen dat hun angstvallig verborgen familiegeschiedenis zich zal herhalen... Jordan voelt zich niet langer thuis en ze schaamt zich voor haar vrouwelijke vormen. Ondertussen lijkt oma
Emma vastbesloten om haar kleindochter te laten boeten voor de fouten die de familie in het verleden heeft gemaakt. Jordans wereld spat uiteen... Lees hoe het verhaal van Jordan
verdergaat in Verwaaide bladeren, het tweede en laatste boek in de Lente-serie!
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl
'Heerlijke roman.' Vriendin
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de last op de bodem van
de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van
een vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen deze slachtoffers de
schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en kregen voor zowat alles straf. Ze werden
gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar moeder, de rusteloze Marina, een
spontane schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit comfortabele nest niet de spanning en het avontuur waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch ,
bitterzoet en hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of age roman met een alles waarnemende blik, een warm hart
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en een scherpe pen.
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van de duisternis, over een gevaarlijke én romantische wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont in een slaperig
kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het oppervlak van haar rustige leven bevinden zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd vermoord, en het bruisende Londen is heel ver weg.
Ze beschikt over bijzondere krachten, maar op school wordt ze gemeden en veracht vanwege de littekens op haar huid. De verschijning van een knappe jongen op haar school zet haar
wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de geheimzinnige tekens als iets cools gezien en staat Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van de
belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen over Violet en de knappe vampierprins Kaspar Herfstroos moet Violet zien te redden voordat het te laat is 'De nieuwe Stephenie
Meyer.' – Fashionista
Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over haar leven met Stieg Larsson, de hausse aan aandacht die volgde op het verschijnen van de Millennium-reeks, en Larssons plotselinge
dood op vijftigjarige leeftijd. Eva Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de erkenning die zij verdient voor haar lange en intensieve samenwerking met Larsson. Na zijn dood moet
ze zich staande houden ondanks de vijandige houding van Larssons familie en vrienden en moet ze vechten voor het behoud van haar kleine flat. Dit verhaal is behalve een onmisbare
aanvulling op de Millennium-boeken vooral het verhaal van twee mensen en een meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde, vertrouwen en ruimhartigheid.
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 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?
Bent u op zoek naar een basisboek om u op weg te helpen met de basisconcepten van Machinaal leren?Mijn boek zal u de basisconcepten uitleggen op manieren die gemakkelijk te begrijpen
zijn.Zodra u dit boek hebt gelezen, zult u een stevige greep op de kernprincipes hebben die het gemakkelijker zullen maken om aan een geavanceerder boek te stappen indien u meer wilt
leren.Informational Technology bedrijf in het hart van SFC.Hij streeft ernaar om te werken voor de Amerikaanse overheid als een security hacker, maar houdt ook van het onderwijzen van
anderen over de toekomst van technologie.Alan is ervan overtuigd dat de toekomst zal sterk vertrouwen op computer ”geeks” voor zowel de veiligheid en de successen van bedrijven en
toekomstige banen gelijk. In zijn vrije tijd, hij houdt van analyseren en alles onderzoeken over het spel van basketbal.
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