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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
All-in-one sourcebook guides you through every phase of residential construction Find all the
data you need to make any residential construction project run smoothly, efficiently, and
economically in Residential Construction Databook. This single quick-find volume provides
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residential builders, contractors, remodelers, architects, and other professionals with a fast,
easy, reliable way to stay on top of every essential construction detail and procedure -- without
slogging through dozens of manuals or having to consult with high-priced experts. You get
hundreds of tables, specifications, charts, diagrams, and illustrations, covering all of the
materials and components utilized at a typical construction site. Developed by veteran
construction expert Sidney Levy, who has successfully managed hundreds of projects
worldwide, this highly-visual resource will help you: * Plan projects * Estimate costs and
materials *Install systems *Quickly locate project specifications * Comply with building codes *
Solve common on-site problems * Avoid costly mistakes * Reduce waste, cut costs, maximize
profits * Minimize risks and problems * Grasp and utilize easy-to-understand construction
principles
Bring every substructure project in on time and under budget Get fast access to the information
you need for estimating, specifying, budgeting, and doing actual installations on all kinds of
underground construction equipment and systems -- all in one handy source. Construction Site
Work, Subutilities, and Substructures Databook fully covers both commercial and residential
construction. Project management expert Sidney M. Levy shows you the best way to: *Specify
underground plumbing, electrical systems, and drainage piping with easy-to-use tables, charts,
formulas, and diagrams *Compare material uses, weights, installation requirements, costs, and
more *Find turning radii, capacities, capabilities, and other key data on heavy equipment such
as bulldozers, loaders, excavators, and cranes *Get fully illustrated help with foundation work,
including concrete mixes, additives, and reinforcement types*More
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze
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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 studeerde in Londen en
Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het
jaar.
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is precies waar ik
thuishoor. Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik
echt ben. En die zwarte diamant aan haar vinger schuiven.
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
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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

Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een
andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij
gehoopt had.
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
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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.
`Hannah is de chroniqueur van de duistere kant van het Westerse welvaartsleven
waarin intermenselijke haat en naijver onuitgesproken kolken achter de dagelijkse
façade van naschoolse opvang, chardonnaytjes en leesclubjes. Brandschoon is een
portret van emotioneel vampirisme verpakt in een moordintrige, dat de lezer
onvermijdelijk en ietwat onaangenaam doet denken aan patronen in de eigen sociale
kring. NRC Opnieuw weet Sophie Hannah, de `koningin van de psychologische thriller ,
haar lezers te boeien met een huiveringwekkend verhaal. Amber weet meer dan ze
toegeeft, zelfs aan zichzelf. Ze weet dat ze niet meer kan slapen sinds iemand haar
beste vriendin vermoord heeft door haar huis in brand te steken. Ze weet dat het niet
normaal is als vier van je familieleden twee dagen verdwijnen, zonder aankondiging of
bericht, en vervolgens al zeven jaar lang doen alsof dat nooit is gebeurd. En ze weet
dat diep in haar geheugen de waarheid verborgen ligt over wat er al die jaren geleden
is gebeurd. Verteerd door het vage, onbestemde gevoel dat het tijd is om uit te zoeken
wat er precies is gebeurd, gaat ze met hulp van een hypnotherapeut op zoek naar
antwoorden. Maar voor een brandschoon geweten moet je soms een hoge prijs betalen
`Een intrigerende schets van de onzekerheden van het geheugen en de manier waarop
Page 5/10

Where To Download Komatsu D275a 2 Dozer Bulldozer Service Repair Shop
Manual Sn 10001 And Up
trauma je denken bepaalt. Onderkoeld, berekenend en huiveringwekkend:
Brandschoon is opnieuw een verslavend boek van Sophie Hannah, om in sneltreinvaart
doorheen te gaan met alle lichten aan. Observer `Sophie Hannah stijgt boven zichzelf
uit met Brandschoon Een multidimensionaal labyrint dat in het hart een geheim
verbergt dat zelfs naar Hannah s maatstaven extreem ijzingwekkend is. Independent
on Sunday
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?
'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
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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.
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child
‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer
thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines,
moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime
missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte
Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S.
Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de
Amerikaanse drang tot daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller.
Een Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen door
terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart
voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering Amerikaans-Engels
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spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter
van de U.S. Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee,
als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te brengen.
Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische woestijn
te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die
alleen bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet
Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn
betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand
die hij had kunnen treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde
generaal ligt in handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd
scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende accuratesse.’ – The
Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met de hoogste rang van de
U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines
gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill
Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
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
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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...
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?
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand,
en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven
op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...
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of haar voor altijd verliezen.
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