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Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een dubbele moord in een afgelegen stadje in
het noordwesten van Wisconsin: helemaal niet de complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan stuit hij
op een cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog naar de huidige spanningen in
het Midden-Oosten. Terwijl Bowers de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude, amper geheelde wonden uit
zijn eigen verleden.
Ridley Jones probeert net haar leven op orde te krijgen wanneer een doodgewone handeling, het ophalen van foto’s,
haar in aanraking brengt met een internationaal crimineel netwerk. Op bijna elke foto die ze heeft gemaakt blijkt een
schimmige figuur te staan. Vanaf dit moment wordt Ridley scherp in de gaten gehouden door de FBI en gevolgd door
onderwereldfiguren. Wie kan ze nog vertrouwen? Het enige wat ze zeker weet is dat ze de waarheid over zichzelf en
haar verleden moet achterhalen om ooit weer rust te vinden. Halve waarheden is een ijzersterke psychologische thriller
voor de liefhebbers van Karin Slaughter en Nicci French, met duistere psychologische suspense, sterke
karaktertekeningen en verrassende wendingen.
Het spookt in hotel De Strandparel. Werk aan de winkel voor de spokenjagers Hedwig Kummelsap, Tom Tomsky en
Hugo MES (Matig Eng Spook). Al snel blijkt dat het om een GROBLISPO (Griezelig Onverslaanbaar BLIksemSPOok)
gaat. Vanaf ca. 8 jaar
Hulpverlening via internet is laagdrempelig, effectief en bereikt nieuwe doelgroepen. Steeds meer instellingen uit het
maatschappelijk werk, de ggz en jeugdzorg bieden dan ook online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke
problemen. In tien jaar tijd is het aantal initiatieven gegroeid van een handvol naar meer dan honderd. Wat maakt
hulpverlening via internet zo bijzonder en wat is nodig voordat een instelling online hulp kan aanbieden?Dit handboek is
geschreven op basis van tien jaar ervaring met hulpverlening via internet en bevat alle relevante aspecten van dit
vakgebied. Naast een uitgebreide beschrijving van de methodiek van online hulpverlening komen de kenmerken, vooren nadelen en verschillende vormen aan bod. Verder worden organisatorische implicaties behandeld, waaronder
techniek, veiligheid, recht & ethiek, PR en de rol van de medewerkers. Door het hele boek heen worden voorbeelden van
bestaande online initiatieven beschreven.Dit boek wordt ondersteund met een online oefenomgeving voor studenten en
trainingen voor docenten.Het is een zeer compleet handboek geworden met vele sprekende voorbeelden. Ik verwacht
dat er vanuit verschillende hoeken, zowel praktijk als hoger onderwijs, veel interesse zal zijn in dit handboek.Dr. Viviane
Thewissen, Open Universiteit, Faculteit Psychologie.
Virgin River 7½ – Een onverwacht kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix 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!
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?
De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten einde als de krachten van het goede van over de hele wereld samenkomen
om het kwade definitief te verslaan. Logan Tom en Angel Perez, de Ridders die eden hebben gezworen om hun familie te wreken,
Kirisin Belloruus, een jonge elf die verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en Havik, de jongen op wiens magere schouders
het lot van de hele wereld rust... Vluchtelingen van Shannara is een epische saga met alle kenmerken van Terry Brooks' fantasy:
actie en magie, geloofwaardige personages, een verhaal dat boeit van begin tot eind en dat alles onderdeel van het grote verhaal
van Shannara dat wereldwijd inmiddels miljoenen fans kent.
De bewoners van het Schotse eiland Parla zijn nog altijd in diepe rouw over het verlies van een van hen als er op een dag een
man meer dood dan levend aanspoelt bij de rotsen van Sye. Is het Tom, de echtgenoot van Maggie die vier jaar geleden in de
golven verdween toen hij een jongen redde van de verdrinkingsdood? Al snel wordt duidelijk dat hij het niet is, maar wie is deze
grote sterke man die zijn geheugen kwijt lijkt te zijn wel? Voor sommige bewoners is hij de mythische fi guur de Visman uit een
oude legende, die hoop brengt aan alle mensen. De aangespoelde man maakt bij de eilandbewoners allerlei gevoelens los die zij
zorgvuldig weggestopt hadden. De oude verpleegster Tabitha, die hem liefdevol verzorgt, zoekt voor het eerst in jaren weer
contact met haar zus; Nathan, die zijn vrouw Kitty heeft bedrogen, vraagt haar bij hem terug te keren; en Maggie, die voor het
eerst weer gevoelens van liefde durft toe te laten, begint een gepassioneerde relatie met de vreemdeling. Maar als de dagen
verstrijken en de man op krachten is gekomen, wordt het tijd dat hij zijn eigen verhaal vertelt. Eilanders is een duizelingwekkend
mooie roman over liefde, verlies en de kracht van de zee, die geeft en neemt, en over mythen die het leven van een hele
gemeenschap kunnen beinvloeden.
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?
Seed-bed preparation. Intercultivation. Multi-purpose toolbars. Sowing, planting and fertilizer distribution. Crop protection and operator safety.
Page 1/2

Download Ebook Lombardini Engine Lda 100
Water lifting. Harvesting and threshing. Post-harvest crop processing. Transport and materials handling. Livestock husbandry and health.
Wool harvesting. Beekeeping. Miscellaneous.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en
werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit
Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest gezochte man van Italië en belandt hij
berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme
politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de
moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven
van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer
geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de
Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Contains current information on hovercraft and hydrofoils.
De knappe woestijnprins Raja al-Somari heeft de vrouwen voor het uitkiezen. Toch zit hij nu in Engeland in een rijtjeshuis tegenover Ruby
Sommerton, die zijn huwelijksaanzoek koeltjes aanhoort. Ruby weet dat ze afstamt van een koninklijke familie, maar had nooit kunnen
denken dat ze nog eens zou moeten trouwen om de vrede tussen twee volken te bewaren. Vol tegenzin gaat ze akkoord met een
gearrangeerd huwelijk onder één voorwaarde: géén seks. Als Raja zijn bruid op een dag ziet baden in een beschaduwde, kristalheldere
oase, omringd door palmbomen, vraagt hij zich af hoe hij ooit met die eis heeft kunnen instemmen... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1
Bouquet eBundel.
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
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 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.
‘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

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... of haar voor altijd verliezen.
Beeld van het leven in een Duits concentratiekamp, o.m. aan de hand van interviews met overlevenden en van
tekeningen die de moeder van de auteur in die periode maakte.
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...
Large-scale capital-intensive farming is being increasingly questioned, in both developed and developing countries. This
book lists small-scale and relatively inexpensive tools for organic farmers, wherever they are in the world.
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