Samsung S760 Manual
As recognized, adventure as capably as experience
nearly lesson, amusement, as competently as
conformity can be gotten by just checking out a
ebook Samsung S760 Manual after that it is not
directly done, you could recognize even more with
reference to this life, nearly the world.
We offer you this proper as capably as simple way
to acquire those all. We find the money for
Samsung S760 Manual and numerous book
collections from fictions to scientific research in any
way. in the midst of them is this Samsung S760
Manual that can be your partner.

Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum
Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten
mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet
gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet
veel indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend
bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil
niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar

mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal
toe om een vergadering te beleggen, maar Titan
wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af.
De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik
nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een
rivale gehad die over evenveel zelfvertrouwen en
intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend
dat iemand anders controle neemt over de situatie.
Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me
alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel
mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de
meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint
zij mijn respect – en dat is op zich al een hele
uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
Man man man, het boek Domien Verschuuren 202010-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man, man,
man - het boek. Over alles waar mannen zich mee
bezighouden. In Man man man, het boek vertellen
Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris
Bergström – bekend van de podcast Man man man
– je alles wat je altijd al wilde weten over mannen
maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast
bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige
inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig
ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele
reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek

enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de
auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te
praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is
met maandelijks meer dan een half miljoen streams
een van de meest beluisterde podcasts in
Nederland. De theatervoorstellingen die
voortkwamen uit de podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen. Man man man, het boek is
de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een
fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva
Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een
ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De
sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ ****
de Volkskrant
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het
is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode
Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese
Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar
leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele
mensheid. Veertig jaar later wordt de
nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder
wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek
leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een
virtuele wereld die wordt beheerst door de
onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen.
Maar is die wereld alleen maar virtueel of bestaat zij

misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem, en
het is de sleutel tot alles: tot de dood van de
wetenschappers, tot een samenzwering die
lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid
onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is
het eerste, adembenemende deel van een trilogie
over ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de
aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen
exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de
bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver
van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg
Liu als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo
Award, de belangrijkste internationale prijs voor een
sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix
verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de
makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te
lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met
het Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK
OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke
combinatie van wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en geschiedenis, complottheorie
en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de
westerse en de Chinese geschiedenis zich
verplaatsen naar een droomachtige gamewereld,
terwijl politieagenten en natuurkundigen zich
bezighouden met wereldwijde samenzweringen,

moorden en buitenaardse invasies in de echte
wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 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.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het
begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense
universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van
vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden.
Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een
sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd
dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap,
Berg heeft geen andere keus dan te proberen om
het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de
klok is begonnen.
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04
Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly
Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over
Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens
een winderige week in oktober verrast de 25-jarige
Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met
haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam
werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds
verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar
leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar
ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar
moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en
het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde
kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont.

Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een
aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin
en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje
verdween...
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit
bloedstollende derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken
Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de
gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul
Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de
wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim
agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse
overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij
werkt nu freelance als detective en schakelt als het
nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica
Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan
waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere
wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms
Janson vraagt om zijn door Somalische piraten
gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson
en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel
de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige
chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als
een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van

de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen
kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van
de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de
familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca
Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens
beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk
leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal
zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde
dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca.
Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats
op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk
– met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael
hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn
ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend
populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’
Seattle Woman
De dochter van de President James Patterson 202106-07 Met details die alleen een president kan
weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht
over hoe het er achter de schermen van het Witte
Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first
family die boven aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische organisatie. Matthew
Keating is een voormalig Navy seal en de vorige
president van de Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar
het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer
een gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden.
Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in
het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. 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...
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 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?
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de
dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft
dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden
als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor

hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf
in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt
echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten
een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het
op een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar
hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten
en is met haar man een bed and breakfast
begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft
ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes. Het leven lacht haar
toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet
vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan
tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge Nederlandse vrouw

en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar
nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03
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?
Kinderscènes Valery Larbaud 2021-05-18 Dit boek
bevat de nooit eerder integraal vertaalde Enfantines
van Valery Larbaud. Met toevoeging van een
destijds niet opgenomen ‘enfantine’ en gravures uit
een geïllustreerde editie van 1926. In Kinderscènes
roept Valery Larbaud fijnzinnig de fantasie- en
gevoelswereld van kinderen en jonge adolescenten
op, onnadrukkelijk in het teken van de verglijdende
tijd of tegenover de nuchtere stijl van volwassenen
gesteld. Soepel, beeldend en geestig weet hij de
vluchtige kinderziel in taal te vangen. Deze
verrassende verhalen hebben ruim een eeuw nadat
ze in 1918 in Frankrijk als bundel uitkwamen nog
steeds een onnavolgbare charme. ‘Enfantines bevat
prachtige verhalen.’ – Maarten ’t Hart ‘Een
alleraardigste, zachte, heel licht ironische, schuwe,
vriendelijke man. Je bent telkens bang hem in de
conversatie te hard aan te stoten.’ – E. du Perron
over Larbaud aan Jan Greshoff ‘De Enfantines zijn
zo eenvoudig, zo helder, zo argeloos schalks dat je
erg goed moet kijken om te ontdekken waar Valery
Larbauds kunst precies in schuilt.’ – Roger Grenier
‘Uw verrukkelijke Enfantines dompelen me onder in
pure tover. Ik lees en herlees ze een voor een.’ –
André Gide aan Valery Larbaud
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01

Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen...
welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van
voormalig Hollywood-lieveling River Lane is
bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit keer,
wil ze een documentaire opnemen over het
pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou
eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten
niks hebben van River. Toch wil deze docu maken,
en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of
welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet
beklimmen. Easton Lockett mag dan een
goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander
van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij
River en haar crew veilig over Mount Veil leiden.
Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De
natuur is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice
is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River
maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet
niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan
weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in
gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen
om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om
River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is.
‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe
lezers zullen deze heerlijke romance verslinden –

en hardop moeten lachen om een onverwacht
hilarisch personage: een smoorverliefde marmot.
Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Eene Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaart- en
spoorwegverbinding-maatschappij G. C. Daum
1870
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 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.
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars
Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin
Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar een
klein politiebureau in het saaie provinciestadje
Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet om daarbij
stil te staan, aangezien er een advocaat vermoord
wordt in het stadspark en híj het onderzoek moet
leiden. In Kopenhagen onderzoekt journaliste
Charlotte Junckersen een anonieme tip: de
terroristische aanslag die een paar maanden eerder
plaatsvond, had wellicht voorkomen kunnen
worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich
erover uit te laten uit angst dat hun levens in gevaar
komen. Rechercheur Signe Kristiansen, Junckers
voormalige partner, is wel bereid om de zaak verder
te onderzoeken, maar heeft haar handen vol aan
enkele privézaken. Als er echter een onthoofd

lichaam wordt aangetroffen en er een verband lijkt
te zijn met de aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in
het onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen,
maar de zomer wordt nog broeieriger… 'Een Scandithriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN
Detective en Thrillergids **** 'De plots van Faber en
Pedersen mogen er zijn. Het duo weet verhaallijnen
behendig te vervlechten. (...) Faber en Pedersen
lijken over het gereedschap en de energie te
beschikken voor een fijne reeks.' NRC Handelsblad
**** 'Het is nogal een opgave om een thrillerdebuut
dat wereldwijd in de vijf sterren-categorie is gevallen
te evenaren. En toch is dat gelukt!' De Telegraaf
***** Winnaar van de Krimimessen publiekprijs 2021
Der leken spieghel, leerdicht, toegekend aan J.
Deckers, uitg. door M. de Vries. (Werken. Vereen.
ter bovordering der oude Nederl. lett., Jaarg. 1 &c.).
Jan van Boendale 1844
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20
Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook
volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee
vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al
dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan
bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn

team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een
afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is
zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dnaonderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de
reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder
te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook
volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt
welke reden er achter de gruwelijke verminking zit.
De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem
eerst wil geloven.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met
uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse groenten, fruit en
het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel
tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar
nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de
unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane
dieet combineert met de kracht van gezonde vetten

voor meer energie, een vlottere vetverbranding en
een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te
activeren en van de low carbkeuken een duurzame,
flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en
zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven
worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun
woning door een inbreker neergeslagen: een
boekenverzamelaar met een zwaar boek, een
kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide
mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens
verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur
Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen
een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische
figuur werd achtergelaten die niets met de
overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan
overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn
team denkt daar anders over. En dan valt een derde
slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij
persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het
emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van
ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een

soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De
bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn
vader, nu in midprice Het leven en de dood van
Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in
het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn
dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST
bekeken, geen films van zijn vader opgezet of
interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het
misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin
twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn
eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven
staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te
maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn
daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn
bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor
altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie,
wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten
zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze
Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen aan
zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe
klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn
op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader
heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders
dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn
vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat

ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want
als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door
met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf
van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een
prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Drie weken in Noorwegen Jacobus Craandijk 1895
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘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 Dallasserie 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-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3)
Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die
begint met Eens weg (boek 1): een gratis download
met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in
Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt
er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar als er
een patroon van verontrustende moorden wordt
ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er
een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en
deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke
aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen,
want ze hebben hun meest briljante geest nodig om
deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige.
Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak
en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar
te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de
trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de

moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de
ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve
karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien
wel veel te ver om haar nog van de afgrond terug te
kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar
de verontrustende wereld van prostituees, van
gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert
dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes
hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener
ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race
tegen de klok om de diepten van de geest van de
moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt
leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te
schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning,
en is het derde deel in een meeslepende nieuwe
serie – met een geliefd nieuw personage –
waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4
in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al
te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet
haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een

carrière als kunstenaar kwam ook niet van de
grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer
te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan
haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet
beter als ze in de les ineens in een paar bekende,
vurige ogen kijkt…
Een nichtje met zeven neven Louisa May Alcott
1876
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort
verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed
besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die
ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd.
Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit
te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft
niet in het aanbidden van de duivel.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon
Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de
wereld te redden. In Oeganda wordt een Special
Forces-team kansloos verslagen door een groep
boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor
pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het incident te

onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde
parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime dienst in
Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en
zijn team een race tegen de klok om de wereld van
de ondergang te redden...
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment
Een revolutie op het gebied van oorlogvoering,
maar is het wel veilig? Dresner Industries
presenteert een revolutionair nieuw product: de
Merge. Een technologische uitbreiding van de
menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan
de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het
militaire potentieel te bepalen van het apparaat en
de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de
Merge een nieuwe manier van oorlog voeren
mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen
van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de
Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat
Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor
eigen leven de waarheid te achterhalen die hun

tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden.
Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De
Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam
staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol
verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Drie jaar Anders Roslund 2021-06-01 Twee meisjes
verdwenen op dezelfde dag toen ze slechts vier jaar
oud waren. Ze rusten voor altijd op hetzelfde
kerkhof. Alleen liggen ze geen van beiden
daadwerkelijk in hun graf. Rechercheur Ewert
Grens en undercoveragent Piet Hoffmann gaan op
onderzoek uit. De zoektocht naar een verband
tussen de twee meisjes leidt hen naar een
gruwelijke, perverse wereld. Kunnen ze de meisjes
levend terugvinden? De tijd dringt. ‘Onverbiddelijk
spannend.’ – Skånska Dagbladet ‘Roslund is een
briljante misdaadauteur.’ – Dagens Nyheter ‘Een
uitermate zenuwslopende pageturner.’ – Svenska
Dagbladet
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een
mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de
radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland
Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een

verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn
Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden
tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens
persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt
van een onconventionele detective die zich ophoudt
in een Zweeds provinciestadje, blijkt de
hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy
romance van de populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten
en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een
lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig
is daar Chance, een erg knappe (en ietwat
arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen
Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij
haalt haar ook over om de rest van de reis samen af
te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en
vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar
Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies
aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De
boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn
wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland

schrijft solo ook romans. In Nederland en België
lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar
verslavende dirty office romance De baas.
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring)
Morgan Rice 2016-07-26 “DE TOVENAARSRING
heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges,
samenzweringen, mysteries, dappere ridders en
opbloeiende relaties vol met gebroken harten,
bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is
voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de
permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.”
—Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN
STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller
serie DE TOVENAARSRING, die met EEN
ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE
GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en
laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van
Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te redden.
Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij
ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij
een leger van duisternis voor zich heeft, één waar
zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij
hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht
kan geven die hij nodig heeft – een voorwerp die
eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een
laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat

het te laat is. Het lot van de Ring staat op het spel.
Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de
Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en
ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk
geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt
haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van
Argon – waar ze het grootste geheim te weten
komt. Eén die het lot van haar mensen kan
veranderen. Wanneer de Bergrug door het
Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze
onder vuur liggen door het grootste leger die men
kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om
haar mensen te verdedigen en op een laatste,
massale uittocht te leiden. De Legioen broeders van
Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl
Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius
vecht voor zijn leven naast zijn vader in de
Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende
wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en
moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec
en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg
stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor
Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze
onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey
beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing
moet nemen om de man te worden die hij zijn wil.
Volusia is omsingeld door alle krachten van de

Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin
op de proef stellen en erachter komen of ze alleen
de macht heeft om mannen te vermorzelen en over
het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan het
einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is
om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in
onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de
grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor
de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde
wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE
GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van
vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van
ridders en draken, van intriges en politieke
spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van
verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal
van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij.
Het is een fantasie die ons in een wereld brengt die
we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden
aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de
langste van alle boeken in de serie, 93.000
woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide
en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly
(regarding A Quest of Heroes)
Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is
een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie
draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en
Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen

masker nodig. Het feest is vol dansende vampieren
en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens
meester Frankula gaan Dolfje en Noura de wedstrijd
winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers
moeten af... Bekroond door de Nederlandse
Kinderjury
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01
Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele
politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C.
Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de
Marcus Ryker-serie. De minister van Buitenlandse
Zaken is onderweg voor de ondertekening van een
vredesverdrag tussen Israël en de Saoedi’s. Maar
als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een
ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische
troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden
en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race
tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered
wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 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.
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