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Scott McEwen is medeauteur van de bestseller American Sniper, de autobiografie van Chris Kyle en verfilmd met
Bradley Cooper in de hoofdrol. De Amerikaanse held en SEAL-scherpschutter Gil Shannon moet samenwerken met een
onwaarschijnlijke bondgenoot om te voorkomen dat terroristen een spoor van verwoesting door Europa trekken. Hij jaagt
op 'de Wolf', een solitair opererende sluipschutter uit het Russische leger, die zich bij Tsjetsjeense terroristen heeft
aangesloten. Maar Gil Shannon verandert van jager in prooi wanneer een verrader die een hoge functie bekleedt bij de
Amerikaanse regering informatie over zijn missie doorspeelt. Shannon moet hulp zoeken bij een onwaarschijnlijke
bondgenoot, een levensgevaarlijke Russische commando...
Daar zit je dan: ingesneeuwd in een pub, samen met een ontzettend leuke man die jou net uit je kapotte auto heeft
gered. Nadia en Jay zullen een kamer moeten delen terwijl ze wachten op de dooi. Natuurlijk ziet Nadia dat Jay heel
aantrekkelijk is, maar ze heeft al sinds jaren een vriend: Laurie. Niet veel later dumpt Laurie Nadia, om vervolgens weer
op hangende pootjes terug te komen. En dan zal Nadia moeten kiezen...
(1) ZOET ALS KARAMEL - Op een of andere manier moet alleenstaand moeder Lily Tanner aan karamel denken,
telkens als ze haar nieuwe buurman Nick Malone ziet. Hij is net zo onweerstaanbaar als haar favoriete zoetigheid, maar
helaas heeft ze mannen afgezworen. Die zijn immers onbetrouwbaar, weet ze sinds haar trouweloze ex-echtgenoot. En
zo'n knappe man wil toch vast een vriendin zonder kinderen, en niet een met twee kleine meisjes, zoals zij? Dan staat
Nick opeens op haar stoep, op de vlucht voor de opdringerige buurvrouwen die hem belagen... Dit verhaal is eerder
verschenen als Intiem 1766 (2) PLAYBOY WORDT PAPA - Rachel Harper kan het nog steeds niet geloven! Zij, een
brave kleuterjuf, heeft iets gedaan wat ze nog nooit eerder heeft gedaan. Ze heeft zomaar een wilde nacht gehad met
iemand die ze nog maar net kende. Haar onbekende minnaar moet wel een doorgewinterde vrouwenversierder zijn,
denkt ze. Anders was dit toch nooit gebeurd? Het gekke is dat ze intuïtief voelt dat hij meer is dan dat. En dat is maar
goed ook, want na hun nacht vol passie heeft ze een verrassing voor hem... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Rede waarin wordt uitgediept wie of wat een stad aantrekkelijk maken.
Hij draagt een masker... en hij achtervolgt haar Hij staart haar aan zoals alleen Colin dat deed. Maar Colin is dood en
Amelia denkt dat ze nooit meer zo zal huiveren van verlangen, nooit meer trillend zijn naam uit zal schreeuwen. In een
maanverlichte tuin delen ze één kus. Geobsedeerd probeert Amelia te achterhalen wie deze onbekende is.
Scott Kelby over digitale fotografiePearson EducationKiezen of delenLuitingh Sijthoff
Je gedachten, beslissingen en dromen worden door een hogere intelligentie gestuurd In De daemon gaat Peake dieper
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in op een van de moeilijkere onderwerpen uit zijn vorige boek, Leven na leven na leven. De stelling die de auteur
inneemt is dat mensen niet uit één bewustzijn bestaan maar uit twee het dagelijkse bewustzijn en dat van de daemon,
een hoger wezen dat gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen. De auteur laat zien dat jouw beslissingen, ook al
neem je die zelf, gestuurd worden door een hogere intelligentie die je gedachten, dromen en de goede en slechte tijden
die je doormaakt kent. Een belangrijk onderdeel van dit boek zijn de verhalen van vele beroemde artiesten, dichters,
politici, musici en wetenschappers die 'een kracht buiten zichzelf' hebben gevoeld, zoals Winston Churchill, Byron,
Goethe, Jean Cocteau en vele anderen.
‘De erfenis van St. Silvanus’ is de eerste roman van populaire bijbelstudie-auteur Beth Moore. Als ze hoort dat haar
vader zich doodgedronken heeft, keert Jillian Slater terug naar New Orleans. Ze heeft hem en haar afstandelijke
grootmoeder de afgelopen twintig jaar niet meer gezien en voelt er eigenlijk niets voor om weer aan hen herinnerd te
worden. Maar Adella Atwater, de manager van haar grootmoeders appartementencomplex St. Silvanus, dringt aan en
vergoedt de kosten, en dus stapt Jillian toch in het vliegtuig. Zodra ze is geland, weet ze niet hoe snel ze weer weg moet
uit het St. Silvanus met zijn bijzondere bewoners. Maar dan blijkt dat haar vader is vermoord en raakt haar leven
ongewild verstrengeld met dat van de kleurrijke saints en sinners van het St. Silvanus. Wie zit er achter de bizarre
teksten en de vreemde souvenirs op de trap? Rust er een vloek op haar familie? Of is het gewoon dit gekke oude huis
dat voor problemen zorgt? Zonder dat ze het doorheeft, loopt Jillian recht in het gevaarlijke web van de donkere
geschiedenis van haar familie. Beth Moore is de oprichter van de stichting Living Proof Ministries, die als doel heeft
vrouwen te leren hoe ze van Gods woord kunnen houden en dat in hun leven uitdragen. Haar bijbelstudies en
dagboeken worden wereldwijd gelezen en gebruikt.
De Ierse Concannon-familie bracht drie zeer verschillende dochters voort: Maggie, Brianna en Shannon. De drie
vrouwen moeten elk hun eigen uitdagingen zien te overwinnen om liefde en geluk in hun leven te vinden. Zal de
familieband sterk genoeg blijken om ook elkaar te vinden? Oudste dochter Maggie May is koppig en temperamentvol,
met een groot talent voor glasblazen. Wanneer ze op een dag Rogan Sweeney ontmoet, die vastbesloten is haar werk in
zijn prestigieuze galeries te verkopen, wil ze niets van hem weten. Maar Rogan laat zich niet zomaar wegsturen of
negeren. Hij is namelijk minstens zo koppig als zij...
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
High Society: In de meedogenloze wereld van de High Society is écht liefhebben een gewaagde onderneming. Durven
graaf Joss Tallant, zijn zusje Lady Juliana en zijn goede vriend Lord Adam Ashwick desondanks de ware liefde na te
jagen? Deel 2 - Na een rampspoedig huwelijk wil Annis nooit meer trouwen, ook niet met Lord Ashwick, de knappe
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vrijgevochten avonturier die haar bij iedere ontmoeting het hoofd op hol brengt. Koppig blijft ze zijn huwelijksaanzoeken
afwijzen. Tot ze samen - buiten hun schuld - in een uiterst compromitterende situatie worden aangetroffen...
Zij heeft het ongeluk veroorzaakt waardoor footballheld Gabe Holbrook invalide is geraakt. Sindsdien wordt Hannah Price
gekweld door schuldgevoel. Hij zegt dat hij haar heeft vergeven, maar is dat ook zo? Gekluisterd aan zijn rolstoel, leeft hij
een teruggetrokken bestaan, onbereikbaar voor iedereen. Om hem uit dit isolement te halen, biedt men hem een baan
aan als coach van het schoolfootballteam, die hij na enig aarzelen aanneemt. Doordat een van de teamspelers Hannahs
zoon blijkt, komen ze elkaar ongewild weer tegen en merkt hij dat Hannah nog steeds tot alles bereid is om haar schuld
in te lossen. Maar verliefd worden op de man wiens leven ze heeft verwoest, hoort daar absoluut niet bij. Dat leidt
immers tot een relatie die niet blijvend kan zijn. En ze heeft al een ongelukkig huwelijk achter de rug; het lijkt wel of ze
geen geluk in haar leven toe wil laten. Alleen, is Gabe echt wel zo verbitterd als iedereen denkt?
Op de cd veel klinkende voorbeelden van tempi, toonladders en akkoorden.
Het waargebeurde en unieke verhaal van een trouwe hond die een jappenkamp als krijgsgevangene overleefde en ander
gevangenen de moed gaf om de verschrikkingen te doorstaan. 'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van een unieke held
tussen medegevangenen van de Japanners tijdens WOII: een loyale Britse Pointer genaamd Judy.' - Kirkus 'Weintraub schetst
uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk en soms inspirerend - die een rol speelden in de saga van Judy.' - Boston Globe
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een beroemd coureur. Toch betekent de racewereld
voor haar ook angst - een ongeluk is al snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven
verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
Tijdens een zwoele zomer in Cyprus wordt de jonge Helena voor het eerst in haar leven verliefd. Nu, vierentwintig jaar later, erft ze
het vakantiehuis waar ze destijds verbleef en ze besluit de zomer in Cyprus door te brengen met haar gezin. Maar zodra ze in het
huis aankomt, wordt ze herinnerd aan de geheimen die ze destijds op het eiland heeft achtergelaten. Haar man, William, en haar
zoon, Alex, weten niets van haar verleden. Een toevallige ontmoeting met haar jeugdliefde zorgt voor een botsing tussen
Helena’s verleden en het heden, wat grote gevolgen heeft voor haar gezin. De dertienjarige Alex zoekt naar antwoorden en
Helena weet dat ze niet langer kan weglopen voor de waarheid.
De nieuwste roman van de auteur van Aan de rand van het meer nu in midprice Een groep jonge, veelbelovende kunstenaars
onder leiding van de charismatische Edward Radcliffe neemt in de zomer van 1862 haar intrek in een prachtig landhuis aan de
oever van de Theems in Oxfordshire. Ze zijn van plan zich een zomer lang onder te dompelen in creativiteit en inspiratie. Maar
aan het eind van die zomer is een van hen dood, een van hen verdwenen en is een onbetaalbaar erfstuk gestolen. Meer dan
honderdvijftig jaar later vindt Elodie Winslow een leren tas met daarin de foto van een mooie jonge vrouw in victoriaanse kleding,
en een tekening van een prachtig huis in de bocht van een rivier. Elodie herkent het huis van een sprookje dat haar moeder haar
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altijd vertelde toen ze klein was, maar haar oom, haar enige nog levende familielid, wil niets zeggen als hij de foto van de vrouw
ziet. Wat is er al die jaren geleden gebeurd in dat schitterende huis? En waarom voelt Elodie zich zo geroepen het mysterie te
ontrafelen? De pers over Kate Morton ‘Een spannend en boeiend verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Een zeer ontroerend en
aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl ‘Een boek om ’s nachts bij kaarslicht te verslinden.’ Boek Magazine
Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere
technieken zoals splitsen worden uitgelegd.

In de zomer van 1968 verdwijnt de moeder van de elfjarige Shenny Carmody van het familielandgoed in Virginia.
Shenny¿s tweelingzusje Woody stopt met praten. Hun vader verandert in een wrede dronkenlap, die zijn dochters bijna
elke avond in de kelder opsluit. Shenny probeert zo goed mogelijk voor haar kwetsbare zusje te zorgen. Ze vermoedt dat
zij iets weet over de nacht waarin hun moeder verdween, maar zelfs de pogingen van de politie om het mysterie op te
lossen lopen op niets uit. Een jaar later dreigt hun vader Woody te laten opnemen in een gesticht. Shenny wordt steeds
wanhopiger. Toch blijft ze vastbesloten de pijnlijke waarheid over haar familie aan het licht te brengen.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario
staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet
zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van
de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour
uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een vleugje
poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01
uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en
Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
Londen, 2019. Het leven is Maxim Trevelyan goed afgegaan. Dankzij zijn looks, goede connecties en geld heeft hij nooit
hoeven werken en slaapt hij zelden alleen. Maar zijn leven staat op zijn kop wanneer zijn familie wordt getroffen door een
tragedie en hij de adellijke titel, het vermogen en de landgoederen van zijn familie erft - inclusief alle bijkomende
verantwoordelijkheden. Maxim is hier niet op voorbereid en worstelt met zijn nieuwe rol. Uiteindelijk blijkt zijn grootste
uitdaging de lustgevoelens die hij koestert voor een raadselachtige jonge vrouw die onlangs in Engeland is aangekomen
en niet veel meer bezit dan een ingewikkeld en gevaarlijk verleden. Gesloten, beeldschoon en muzikaal getalenteerd;
Maxims hunkering naar deze verleidelijke, mysterieuze vrouw groeit uit tot een passie die hij niet herkent en niet durft te
benoemen. Wie is Alessia Demachi eigenlijk? Kan Maxim haar beschermen tegen het kwaad dat haar bedreigt? En wat
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als zij erachter komt dat hij geheimen voor haar verborgen houdt? Van hartje Londen via het wilde, landelijke Cornwall
naar de gure, dreigende schoonheid van het oosten van Europa - De Mister is een achtbaan van gevaar en verlangen
die je tot aan de allerlaatste pagina naar adem doet happen.
Lucy heeft het niet zo op vastigheid. Een baan met toekomst? Dat gaat maar vervelen. En de liefde? Ach, zodra het
serieus wordt, knijpt ze ertussenuit. Totdat ze een geweldige betrekking krijgt als barmanager van een hippe club. Ze
voelt zich verrukkelijk vrij te midden van haar barpersoneel, tussen het swingende publiek én in het bed van Daniel, de
clubeigenaar. In het dagelijks leven is Daniel een gerespecteerd advocaat, helemaal niet het type waar ze doorgaans op
valt. Maar in ieder geval wil ook hij beslist geen vaste relatie. Des te beter! Tot ze tot haar schrik merkt dat ze als een
blok voor hem is gevallen - uitgerekend voor de man die ze nooit kan krijgen...
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 de dertiende eeuw schrijft monnik Julianus in het geheim een kroniek over de bestorming van de kathaarse burcht
Monségur in de Franse Languedoc. Ontzet beschrijft hij ook de gruweldaden van de kerk en de Franse hertogen tegen
de weerloze bewoners. Maar eens, zo gelooft de monnik, zal het bloed van onschuldigen worden gewroken. Eeuwen
later, aan het begin van de 21ste eeuw, plant een nakomeling van de kathaarse graaf dAmis een aanslag op de
katholieke kerk om de wraakvoorspelling in de kroniek in te lossen. Samen met islamitische fundamentalisten wil hij drie
kerken in Rome, aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en in Jeruzalem tegelijkertijd opblazen. Ook in
stanbul wil hij een aanslag op een moskee laten plegen om een totale oorlog tussen christendom en islam te ontketenen.
Een speciale eenheid van de Europese geheime dienst krijgt lucht van de zaak en probeert samen met de CIA en een
afvaardiging van het Vaticaan het onheil te voorkomen. Een wedloop met de tijd begint. `Het beste boek van Julia
Navarro. El Mundo `Julia Navarro is een van de grootste schrijfsters van Spanje. La Vanguardia
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
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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?
De elfjarige Latha is al sinds haar vijfde dienstmeid bij de familie Vithanage in Colombo en koestert haar band met Thara,
de dochter des huizes, die even oud is als zij. Ze kent geen ander leven, maar van binnen weet Latha dat ze, net als
Thara, recht heeft op verfijnde dingen als limoenlimonade en rozenzeep die ze dan ook steelt als niemand kijkt. Latha
droomt van nieuwe sandalen, helemaal van haarzelf, in plaats van de afdankertjes van Thara, die ze al zo vaak heeft
laten repareren. De vernederende manier waarop mevrouw Vithanage Latha op haar plaats zet als ze deze wens uit,
doet iets in haar knappen. Ze beseft dat ze bovenal dienstmeid is en blijft, dat haar vriendschap met Thara een illusie is,
dat ze onzichtbaar is, dat haar positie niet anders is dan die van alle andere dienstmeiden in de Sri Lankaanse
standenmaatschappij. Haar roekeloze reactie blijkt verstrekkende gevolgen te hebben, niet alleen voor haarzelf, maar
ook voor Thara en de andere mensen om haar heen.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand,
een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die
verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders
wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar
pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het
tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet
kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert
kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
Handleiding voor het kweken van groente.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag
waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd
tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die
dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne
Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige,
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aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de
Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
Van de mede-auteur van American Sniper. Als het meedogenloze Tsjetsjeense terroristen lukt om een Russisch
kernwapen uit de Koude Oorlog over de Mexicaans-Amerikaanse grens te smokkelen, ziet de president zich tegen zijn
zin gedwongen de enige eenheid te heractiveren die geschikt is hen te stoppen: marine SEAL-sluipschutter Gil Shannon
en zijn team van SEALs en Delta Force. In Doelwit Amerika zijn Gil en zijn team herenigd als een onofficiële Special Opseenheid die tegen de klok moet racen om het land te redden van nucleaire vernietiging.
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