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De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te sluiten. Het
onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen
hun volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen
en hun passie. Nu is het aan zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om
daarmee een eigen leven op te bouwen. Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby
zich sinds de dood van haar echtgenoot, een beroemde autocoureur, helemaal aan de
opvoeding van haar twee zoontjes en het fokken van paarden. Dit leven, dat ze met
veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht bedreigd door de komst van
Dylan Crosby, een journalist die een boek over haar man schrijft. Voor hem mogen zijn
vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar een pijnlijke
waarheid die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat
is niet het enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is
de wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt... Eerste compleet nieuwe en
uitgebreide editie!
Wat is het verschil tussen leuk en leuk-leuk? Wat zijn de fijnere nuances van nazi-Duits
en porno-Duits? Wat is niveau kak? En dan nog iets is de opvolger van Taal is zeg
maar echt mijn ding (2009), waarvan meer dan 400.000 exemplaren zijn verkocht. Ook
dit nieuwe boek staat weer vol met even onnuttige als amusante analyses van ons
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taalgebruik. Niet over hoe mensen met elkaar zouden moeten praten, maar over hoe ze
dat per ongeluk doen
Wat ze naliet van T.R. Richmond is een must voor fans van Het kaartenhuis en Gone
Girl. Toen de jonge vrouw Alice Salmon een jaar geleden verdronk, maakte die
schokkende gebeurtenis veel los. In het nieuws, op internet, via e-mail en sms’jes,
iedereen had het over haar en over wat er precies was gebeurd. Antropoloog Jeremy
Cooke begint het leven van Alice aan de hand van dagboeken en blogs te
reconstrueren. Dan blijkt dat Alice en haar dierbaren iets te verbergen hebben. Het
bijzondere aan Wat ze naliet van T.R. Richmond is dat deze thriller is opgebouwd uit
onder andere dagboekfragmenten, blogs en brieven. De lezer kruipt in de huid van
Jeremy Cooke en wordt zo meegezogen in het mysterie Alice. ‘Wat een plezier om een
thriller te lezen die zo ambitieus is en vol zit met emotie en spanning. Bravo!’ – Nicci
French
Vlak voor de Archon, de god-op-aarde, sterft, vertrouwt hij Mirany, een van de negen
jonge priesteressen, toe dat de Spreker samen met anderen verraad pleegt. Mirany
gaat op een gevaarlijke speurtocht naar de 10-jarige jongen die Archon moet worden.
Vanaf ca. 12 jaar.

Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht
door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net
aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door
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de machtswellustige keizer Commodus veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn
plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment
bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid.
Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden van de
Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te
leiden in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het
verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de
klassieke oudheid. `Steekt overal met kop en schouders bovenuit... Levendige
personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame
combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches
studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
Eerste deel in nieuwe reeks historische avonturenthrillers 'Deze fantastische
avonturenthriller zit boordevol actie, intrige en spanning!' - Booklist Zoon van het
Noorden staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot leven gebrachte
Vikingsagas en fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de
historische avonturenroman een nieuwe dimensie. 999, het laatste jaar van het
eerste millennium, is het jaar van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van
Leif de Gelukkige en Thorgunna, een mysterieuze Ierse edelvrouw die gezegend
is met helderziendheid. Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn ouders,
Page 3/11

Acces PDF Honda 125 Varadero Workshop Manual
wordt in IJsland en Groenland grootgebracht door verschillende mentoren die
hem de oude gebruiken en gewoontes bijbrengen, en hem waarschuwen voor de
invasie van de `Witte Christus in het land van de `Oude Goden. Als hij nog een
kind is, komt hij in Vinland terecht, de meest afgelegen buitenpost in het Westen,
waar hij getuige is van een brute afslachting, die wordt geleid door zijn
boosaardige tante, en waarbij een complete Viking-nederzetting uitgeroeid wordt.
In IJsland raakt hij in een bloederige vete tussen rivaliserende families verwikkeld
en in Ierland wordt hij tot krijgsgevangene gemaakt en verkocht als slaaf.
Thorgils, die een zwervend bestaan leidt, heeft dankzij zijn kwikzilverachtige
sluwheid het vermogen om zich aan elke denkbare situatie aan te passen. Hij is
een aanbidder van de god Odin, en de turbulente gebeurtenissen in zijn leven
brengen hem op het slagveld, waar hij ternauwernood aan de dood ontsnapt,
levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt
Een strop voor Bobby was Baantjers eerste roman. Dat het daarmee niet was
afgelopen, bewijzen de talloze avonturen van De Cock. Voor De Cock en een
strop voor Bobby geldt wat voor alle latere boeken opgaat: sfeer, milieutekening
en de misdaadintrige laten niets te wensen over. Maar het is niet De Cock, die
deze eerste keer het onderzoek leidt. Het is rechercheur Albert Versteegh, die de
gewetenloze souteneur Bobby uiteindelijk de voet dwars zet. Dat dat niet zonder
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spanningen en verrassing verloopt, zal de echte Baantjer-lezer geenszins
verbazen. Albert Versteegh zal later terugkeren in De Cock en kogels voor een
bruid. In Een strop voor Bobby komen zoveel lokaties en personen voor die later
bij De Cock zo'n grote rol spelen (bureau Warmoesstraat, dokter Rusteloos), dat
het boek met recht is opgenomen in de De Cock-serie. Trouwens, De Cock is in
dit boek zelf aanwezig, hoewel nog niet zo prominent als later. Een strop voor
Bobby werd opgenomen in het boek Moord tussen de buien door, waarin ook
Wegens sterfgeval gesloten van Eli Asser en Moord en mooie handel van Theo
M. Eerdmans werden opgenomen.'
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de
East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen,
behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog
een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het
eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de
moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is
wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams
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studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Drie verhalen waarin joodse mannen terugkijken op een bewogen leven.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze
nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook
niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem
daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan
om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Lucky Harbor Ze is op zoek naar hoop... en vindt een knappe ranger! Deel 5 Amy
Michaels had geen fijne jeugd, en aan haar jaren als puber denkt ze ook liever
niet terug. Eigenlijk is ze pas sinds kort blij met haar leven, en dat komt allemaal
door het plaatsje Lucky Harbor. Haar oma bracht er ooit haar gelukkigste
vakantie door en vond er tijdens lange bergwandelingen rust en hoop. Op zoek
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naar hetzelfde geluksgevoel trekt Amy, gewapend met haar oma's dagboek, de
natuur in, waar ze vervolgens hopeloos verdwaalt... en wordt gered door de
knappe ranger Matt Bowers! Alwéér een wandelaar die onvoorbereid de berg op
is gegaan! Matt heeft er bijna een dagtaak aan. Toch zijn ze zelden zo mooi als
Amy Michaels. Of zo afstandelijk. Maar wanneer ze door een omgevallen boom
worden gedwongen samen de nacht onder de sterren door te brengen, kruipt ze
steeds dichter naar hem toe...
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar
heeft verlaten om een nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de
negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk
stort Laura in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter
heeft aangereden beroven van datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij
weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te
achtervolgen.
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de Warmoesstraat,
raakt met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die even actueel als mysterieus is.
Een wetenschapsman wordt vermoord in zijn kantoor gevonden. Hij was de oprichter van een
brain trust, een groep geleerde mannen die kennis en wetenschap uitwisselen en met een
nieuwe uitvinding geld willen verdienen. Wie is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega
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van de brain trust? Of is er spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids
Dienst op de hoogte is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De
Cock en Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de dader.
Sinds het overlijden van haar oudste zus op 46-jarige leeftijd wordt Nina Sankovitch overmand
door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt zich over haar ouders, zorgt voor haar vier
zoons en rent maar door om alles uit het leven te halen wat haar zus moest missen. Wanneer
ze zelf 46 wordt, neemt ze een besluit: ze stopt met hollen en begint met lezen. Een heel jaar
lang zal ze iedere dag één boek lezen en zullen echtgenoot, kinderen, drie katten en de berg
vuile was even moeten wachten. In Een boek per dag doet Nina Sankovitch verslag van haar
jaar vol boeken. Ze verweeft haar persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenis met de
onvergetelijke personages over wie ze leest. Ze schrijft over haar verdriet na de dood van haar
zus, haar angst dat ze nooit meer echt plezier in het leven zal hebben, maar ook over hoe zij
haar levenslust terugvindt door zich weer als vanouds te verliezen in boeken en verhalen.
Studie over het werk van de Spaanse architect Antonio Gaudí y Cornet (1852-1926).
Priscilla White droomt niet van trouwen of moederschap. Ze voelt zich door God geroepen om
zendingswerk te verrichten in India. Helaas krijgt ze slecht nieuws van de zendingsorganisatie.
Ze willen niet langer ongetrouwde mannen en vrouwen het veld in sturen. Ook voor dokter Eli
Ernest is het nieuws een klap. Samen met hem gaat Priscilla op zoek naar manieren om onder
de eis uit te komen. Al snel wordt duidelijk dat een huwelijk op papier met de dokter
waarschijnlijk de enige mogelijkheid is om haar droom te verwezenlijken. Het lijkt een klein
offer, maar tijdens de zware reis blijkt haar beslissing meer gevolgen te hebben dan ze had
durven vermoeden. Jody Hedlund liet zich bij het schrijven van 'De zendelingsvrouw' inspireren
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door het waargebeurde verhaal over het zendelingsechtpaar Marcus en Narcissa Whitman.
Eerder verscheen van haar hand de roman 'De predikersbruid'.

De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter
wereld... dat is waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het
Internationaal Strafhof. Maar terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de
vingers. Ze mag dan succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets
liever dan een gezin stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met
een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens een
van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw.
Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en Sophie
verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie
iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen brengt...
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten het
machtigste land ter wereld. Amerikanen hebben daardoor regelmatig last van
zelfoverschatting, soms met ellendige gevolgen. Vreemd genoeg worden ze
vrijwel even vaak geteisterd door redeloze angstaanvallen. Paranoia dreef hen
tot een absurde bewapeningswedloop. President Bush en zijn medewerkers
hebben acht jaar oorlog gevoerd tegen een mondiaal terrorisme dat helemaal
niet bestaat. Zonder twijfel zijn de Verenigde Staten de enige echt gevaarlijke
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vijand van de Verenigde Staten. Welke andere natie had immers de Verenigde
Staten zon immense schade kunnen berokkenen als de Amerikaanse
regeringspolitiek tussen 2001 en 2009? Nu is de vraag of de koele pragmaticus
Barack Obama zijn vaderland kan bevrijden uit de koortsdroom van George Bush
en zijn duistere leidsman Dick Cheney. Nog belangrijker wellicht is de vraag of
Obama de grote, structurele hervormingen die hij heeft aangekondigd kan
realiseren. Over deze kwesties en tal van andere Amerikaanse zaken die er niets
mee te maken hebben gaat In Amerika.
Als een jongeman vermoord wordt aangetroffen voert het onderzoek naar een
scala aan fraude, corruptie en moorden binnen de psychotherapie.
In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen... Hij en zijn
vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste Amerikaanse
seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op slag dood, maar wonderbaarlijk
genoeg overleefde Costello de brute aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig
geestelijk beschadigd en wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses.
Desondanks is er niemand die méér weet over seriemoordenaars dan hij. Twintig
jaar later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York, schijnbaar
willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt dat de delicten onderling
verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw in gevaar.
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