Online Library Arecont 5105 User Guide

Arecont 5105 User Guide
In Danielle Steels roman Onweerstaanbare krachten moet Meredith Whitman
verhuizen naar San Francisco, maar haar man blijft in New York. Als Meredith
een hoge functie aangeboden krijgt in San Francisco, vijfduizend kilometer
verderop, is ze dolblij dat haar man haar stimuleert de uitdaging aan te nemen.
Steve vindt dat ze alvast kan verhuizen; hij verwacht daar ook wel een nieuwe
baan vinden. In zijn hart hoopt hij dat nu de tijd aanbreekt om een gezin te
stichten. Het pakt echter totaal anders uit! Steve moet een paar maanden langer
in New York blijven dan gepland. Dat heeft een hectisch weekendhuwelijk tot
gevolg, waarin ze ongemerkt elk een eigen leven opbouwen. Onweerstaanbare
krachten beginnen hen uit elkaar te drijven. Danielle Steel heeft van haar 100
boeken rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van
haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan steevast in de
bestsellerlijst van The New York Times. www.daniellesteel.com
Een uitzendkracht die in Bretagne in visverwerkende bedrijven en slachthuizen
gaat werken. Dag in dag uit inventariseert hij met oneindige precisie wat het is
om aan de lopende band te moeten werken, het lawaai, het zwoegen, de
gedachteloze routine van almaar dezelfde uitputtende handelingen. Maar goed
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dat hij nog een ander leven heeft gehad. De schrijver kent zijn klassieken, werd
meegesleept door de avonturenromans van Dumas, is vertrouwd met de
gedichten van Apollinaire en de chansons van Trenet. Zo weet hij zich soms te
onttrekken aan zijn deprimerende en vervreemdende omgeving. Bovendien biedt
het werk aan de productielijn ruimte voor gedachten aan de beminde vrouw, de
zondagsvreugde, de hond Pok Pok en de geur van de zee.
Annika Bengtzon, tekstredacteur bij een Stockholmse avondkrant, krijgt een telefoontje van
een vrouw die aan het hoofd staat van een hulporganisatie voor bedreigde mensen. De vrouw
eist aandacht voor haar stichting: Het Paradijs. Wat later wordt Bengtzon gebeld door een
huilende jonge Bosnische, die op de vlucht is voor een Servische moordenaar. De vrouw weet
iets over twee lijken die in de haven zijn gevonden. Voor Annika Bengtzon zijn beide
telefoontjes de aanleiding om weer als misdaadverslaggeefster aan de slag te gaan.
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