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Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de
Libanese verhalen van haar vader en de Turkse
liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt
gevraagd om in het Midden-Oosten voor de Engelse
troepen te zingen, vertrekt ze zonder aarzelen naar
de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint aan
een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar de
vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische
straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze
als Brits meisje van Arabische afkomst een
bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het
Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren
en spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er
ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog
een decadente levensstijl op nahouden. Sommigen
onder hen hebben echter zo hun eigen motieven om
Saba s vertrouwen te winnen. Er zijn namelijk talloze
gevaarlijke geheimen die een meisje als zij
gemakkelijk kan ontdekken
Beschrijving van een methode om anorexia te
genezen, mede gebaseerd op de ervaringen van de
schrijfster met haar beide dochters.
Jo Beckett: bergbeklimster, weduwe én forensisch
psychiater. Ze is gespecialiseerd in psychologische
autopsie bij opmerkelijke sterfgevallen, om zo de
ware toedracht van de zaak te achterhalen. Kortom,
ze snijdt niet in mensen, maar in mensenlevens. Als
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Beckett op het vliegveld is om haar broer uit te
zwaaien, wordt ze opgeroepen om een dolgedraaide
passagier te onderzoeken die tijdens een
vliegtuiglanding de nooddeur wilde openen. De
passagier blijkt besmet te zijn met een gevaarlijke
stof, waardoor hij aan geheugenverlies lijdt. Nog
voordat Beckett het onderzoek kan afronden
verdwijnt de man uit het ziekenhuis. Samen met
politie-inspecteur Amy Tang start Jo de zoektocht
naar de patiënt, waarbij haar leven steeds meer
gevaar loopt.
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg
Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen
en een barre overtocht naar Amerika, komen ze
eindelijk aan in de haven van New York. In dit
nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te
bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen,
onder primitieve omstandigheden. Maar de
inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze
heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke
winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet
goed kennen, worden overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert
ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Hannah Richell bestsellerauteur van De zwijgende
zee Op een zwoele zomerdag in 1980 zoekt een
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groepje pas afgestudeerde studenten verkoeling in
het afgelegen Engelse Peak District. Ze ontdekken
een vervallen, leegstaand huis aan een prachtig
meer. Kat, Simon, Ben, Carla en Mac besluiten om
zich een jaar terug te trekken en te gaan leven van
het land. anvankelijk lukt dat prima, maar terwijl de
seizoenen elkaar opvolgen lopen de onderlinge
spanningen steeds hoger op. Op een dag staat er
een onverwachte bezoekster voor de deur, die hun
utopische dromen voor altijd zal verstoren. Drie
decennia later erft Lila, een kwetsbare jonge vrouw,
het afgelegen huis aan het meer. Ze heeft geen idee
aan wie ze dit te danken heeft, en ze vraagt zich dan
ook af wie de vorige bewoners waren. Lila kan het
gevoel niet van zich afzetten dat iemand haar in de
gaten houdt. 'Hannah Richell trekt je meteen het
verhaal in. Een adembenemende en onvergetelijke
roman.' Elizabeth Noble 'Sfeervol, diepzinnig en
superspannend.' The Australian Women's Weekly
Hannah Richell, bestsellerauteur van De zwijgende
zee, werkte bij enkele Engelse uitgeverijen als
marketingdeskundige, en in de filmindustrie. In 2005
emigreerde ze naar Australië. Hannah Richell woont
met haar gezin in Sydney.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de
juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden.
Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen
om piraat te worden. Op een van de schepen die hij
entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn
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echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet
wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste
schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle
regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars
om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan
graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken
hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt
dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg
heeft.
Bundeling van drie romans waarin het noodlot een rol
speelt.
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen
brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar
verlies.
Vierentwintig biografische portretten van prominente
Nederlanders illustreren de politieke, economische en
culturele veranderingen in Nederland rond 1900.
Een moeder slaat op de vlucht als ze een gruwelijke
ontdekking doet in de kelder van haar eigen huis. Maar
of vluchten de beste oplossing is?

Guides businesses on how they can use the social
media phenomenon to promote themselves,
including how to create an attractive company
profile, engage a target market, and develop an
enthusiastic following.
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt
Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het
een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen
en glijdt van trapleuningen af. Het wordt een hele
Page 4/8

Acces PDF Canon Sx260 Hs User Guide
kunst om een man te vinden die haar uitspattingen
kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt,
besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf
de teugels in handen moet nemen. Als ze inderdaad
een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze
schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit
haar kleine woonplaats in Texas die in aanmerking
komen op, inclusief hun positieve en negatieve
eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met
haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem
ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot
moet worden? Deeanne Gist schrijft historische
romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen
van haar onder andere ‘De tabaksbruid’ en
‘Scherven brengen geluk’.
Praktische adviezen voor het vergaren en beheren
van vermogen.
Het meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een
politiek dier met maar één blinde vlek: de
onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen. Geen
vrouw is in haar leven zozeer belasterd als
Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het
geslacht van de De Medici's, de beroemde
Florentijnse familie van machthebbers, wordt ze al
op jonge leeftijd betrokken bij allerlei politieke
machinaties. Ze wordt gevangengezet door vijanden
van de familie en uitgehuwelijkt aan een prins, die
later koning Hendrik II van Frankrijk wordt. Haar rol
als koningin is omstreden: was Catharina een koude,
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meedogenloze moordenares of juist de meest
competente monarch die Frankrijk heeft gekend?
Jeanne Kalogridis studeerde Russisch en
microbiologie. Voordat ze fulltime ging schrijven
heeft ze in Washington acht jaar lesgegeven in
'Engels als tweede taal'. De duivelse koningin is haar
tweede roman die in het Nederlands verschijnt.
Eerder publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.
(1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt geen
moment als ze hoort dat het restaurant van haar oma zwaar
beschadigd is na een storm. Net als haar twee zussen springt
ze onmiddellijk in het vliegtuig, weg van haar drukke baan en
terug naar het kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma
helpen tot het restaurant weer open kan, en daarna gaat ze
snel weer met haar eigen werk aan de slag. (2) HET ZINGEN
VAN DE WIND - Gabriella Castle is altijd gefocust geweest
op haar carrière, maar wanneer ze per ongeluk zwanger raakt
en haar baan verliest, lijkt alles voor niets geweest. Zij, die
altijd elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij neer
leggen dat haar leven volkomen op zijn kop staat. Ze vertrekt
naar Sand Castle Bay om zich op haar toekomst te beraden.
(3) HET RITME VAN DE GOLVEN - Toen ze een tiener was,
was Samantha Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen
wonder, want hij was knap én een gevierde footballspeler.
Helaas was ze te verlegen om hem er iets van te laten
merken. Die verlegenheid is nu verleden tijd, maar voor Ethan
heeft ze nog steeds een zwak, constateert ze als ze hem na
jaren weer ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken...
hij zit duidelijk niet op liefde en romantiek te wachten! Deze
boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Mississippi, 1929. Millie Reynolds groeit op tijdens de
crisisjaren. Ze wil niets liever dan ontsnappen aan haar
Page 6/8

Acces PDF Canon Sx260 Hs User Guide
ellendige bestaan: een gewelddadige vader en een moeder
die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op zoek naar
een plaats waar ze zich echt thuisvoelt. Dan ontdekt Millie de
sleutel van een kist die verrassende geheimen uit vorige
generaties van haar eigen familie onthult. Wanneer haar
leven een tragische wending neemt, kan Millie dankzij de
mysterieuze inhoud van deze kist eindelijk de langdurige
vicieuze cirkel van waanzin en mishandeling in haar familie
doorbreken. Door dit alles heen ondergaat Millie de
ontroerende ervaring van haar eerste liefde. Tegelijkertijd
wordt haar vertrouwen op God op de proef gesteld. Zal Millie
dankzij de kracht van vergeving uiteindelijk de weg vinden
naar echte vrijheid?
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans
beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le Danois
Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten te houden.
Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende
familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze
gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is
maar één man aan wie ze haar verhaal wil toevertrouwen:
Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel, maar
koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag
dat de matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar
levensgeschiedenis op schrift wil laten stellen door een
zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft
hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn
leven in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op
de verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende
onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook
verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een
familiesaga
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse
politiebureau in de Warmoesstraat, raakt met zijn collega
Vledder betrokken bij een misdaad die even actueel als
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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
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.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van
dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Bloeiende mimosa Sint-Petersburg,
1910. Valentina Ivanova is een bijzonder getalenteerde en
geliefde pianiste in de hoogste kringen van Sint-Petersburg.
Als ze op een dag valt voor de charmes van de Deense Jens
Friis dreigt haar wereld in te storten. Haar ouders keuren
Jens niet goed en dwingen haar zich te verloven met de zoon
van een graaf. Terwijl Valentina voor haar onafhankelijkheid
vecht, nadert de revolutie met rasse schreden. Ze komt voor
een onmogelijke keuze te staan die haar leven voorgoed zal
veranderen. Kate Furnivall, half Engels en half Russisch, put
inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders.
Eerder verschenen De wilde orchidee, Russische kamille en
De pioenroos.
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