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Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een
brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met haar te trouwen.
Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar
verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en
zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar kan blijven?
Een jaar na Donalds Trumps verkiezingsoverwinning schreef Michael Wolff het onthutsende verhaal van het Witte Huis dat overmeesterd wordt door controversie, chaos en ongekende rivaliteit. Het
sensationele Vuur en woede omvatte de eerste fase van de regering-Trump. Staat van beleg is Wolffs even relevante als explosieve opvolger daarop, over een presidentschap dat van bijna iedere kant onder
vuur genomen wordt. Aan het begin van zijn tweede jaar als president is de situatie voor Trump compleet anders. Hij wordt niet langer beteugeld door ervaren adviseurs en handelt impulsiever en
nonchalanter dan ooit. Maar de raderen van de rechtsstaat draaien onverbiddelijk door: Robert Muellers heksenjacht achtervolgt Trump elke dag en openbaar aanklagers duiken in zijn zakelijke
aangelegenheden. Velen in het politieke etablissement - zelfs binnen zijn eigen regering - hebben zich tegen hem gekeerd en zijn vastberaden hem neer te halen. De democraten zien hun overwinning gloren
in de polls en durven zelfs te hopen op een afzetting. Ondertussen waant Trump zich onschendbaar. Staat van beleg schetst een alarmerend en onuitwisbaar portret van een president zoals er geen andere
is. Omgeven door vijanden en blind voor onraad is Trump een razende, zelfvernietigende inferno - en de meest betwiste leider in de Amerikaanse geschiedenis. Michael Wolff (1953) is Amerikaans auteur en
journalist. Hij schrijft voor onder andere USA Today, Vanity Fair en The Guardian. In 2018 schudde hij Amerika én de rest van de wereld op met zijn bestseller Vuur en woede. Over Vuur en woede: 'Fake
book of a mentally deranged author!' DONALD TRUMP 'Vuur en woede is een sluw, hilarisch portret van een oppervlakkige man, wiens zwarte gat van een behoeftig, hebzuchtig ego de wereld praktisch
gezien heeft verzwolgen.' THE GUARDIAN 'Vuur en woede wervelt en swingt.' NRC HANDELSBLAD
Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als serveerster in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison Fletcher dan ook wil, is die opdracht in gevaar brengen
door zich te laten afleiden door de aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan vertrouwen?
- This is the latest practice test to pass the 101 F5 Application Delivery Fundamentals Exam. - It contains 460 Questions and Answers. - All the questions are 100% valid and stable. - You can reply on this
practice test to pass the exam with a good mark and in the first attempt.
Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de
industrie’. Door Business Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om
conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling belemmeren. Het verhaal
verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij
miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
‘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
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.
Ontvoerd. Meegenomen naar een privé-eiland. Ik had nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat een toevallige ontmoeting aan de vooravond van mijn achttiende
verjaardag mijn leven zo volkomen zou veranderen. Nu behoor ik hem toe. Julian. Een man die even meedogenloos als knap is — een man wiens aanraking me in vuur en vlam zet. Een man wiens tederheid
verwoestender is dan zijn wreedheid. Mijn ontvoerder is een raadsel. Ik weet niet wie hij is of waarom hij me heeft ontvoerd. In hem bevindt zich duisternis—duisternis die me evenzeer aantrekt als beangstigt.
Ik ben Nora Leston. Dit is mijn verhaal.
Op negentienjarige leeftijd ontmoette Marina de liefde van haar leven. Toen ze erachter kwam dat hij een gevaarlijk leven leidde, kon ze niets anders dan hem laten gaan. Een beslissing waar ze tot op de
dag van vandaag spijt van heeft. Ze maakte een nog grotere fout door te vluchten in de armen van John, een man van wie ze dacht dat hij veilig was. Niets bleek minder waar. De relatie eindigde met John
achter de tralies vanwege zijn gewelddadige gedrag. Als John uiteindelijk weer op vrije voeten komt en haar en haar zoontje Madz bedreigt, besluit ze dat het tijd wordt om een drastische maatregel te
nemen. Ze neemt Madz mee naar Chicago in de hoop dat ze daar rustig kan nadenken over haar volgende stappen. Haar leven neemt een onverwachte wending als ze in Chicago een oude bekende tegen
het mooie lijf loopt. Al snel realiseert Marina zich dat ook in Chicago gevaar op de loer ligt en dat ze haar verleden niet zo makkelijk kan ontvluchten.
The only study guide or material you'll need to prepare for the F5 Networks Application Delivery Fundamentals Exam. From the author of the most successful, popular and bestselling F5 technical books
available today and the author of the first freely available study guide for this exam. The book's authors have taken great care to ensure all exam topics and fundamental networking areas are covered in full.
The OSI Model, the Data Link, Network, Transport and Application Layers, Switching & Routing, F5 Solutions, Load Balancing, Security and Application Delivery Platforms are all covered in depth. No prior
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knowledge or experience is assumed. There are 13 chapters, 90 diagrams and over 70 test questions to ensure you have everything necessary to prepare for and pass the exam with confidence.
Een nachtelijk telefoontje van de politie bezorgt psychologe Aimee Gannon een enorme schok: haar zeventienjarige, rebelse patiënte Taylor Dawkin is een mogelijke verdachte in de moord op haar eigen
ouders. Totaal getraumatiseerd door de gebeurtenissen kan Taylor geen woord meer uitbrengen. Aimee moet haar uit de stilte zien te krijgen om zo de waarheid te achterhalen, want Taylor is de enige
getuige... Rechercheur Josh Wolf raakt al snel afgeleid door de mooie psychologe. Hij kan zich echter geen moment van afleiding veroorloven, zeker niet wanneer Aimee wordt aangevallen en de twee alles
op alles moeten zetten om Taylor s vreselijke geheim te achterhalen voordat de dodelijke schaduwen uit het verleden weer toeslaan. `Een regelrechte winnaar in het genre van de romantische thriller. - New
York Times-bestsellerauteur John Lescroart
In het bos wordt het lichaam van een jonge vrouw teruggevonden. Uit de eerste aanwijzingen lijkt iedereen het eens te zijn over het motief en de identiteit van de moordenaar. Behalve Vincent Germano... De
commissaris besluit dan ook de zaak verder te onderzoeken. Voor meer informatie over de auteur en zijn boeken: Blog: http://claudioruggeri.blogspot.it Facebookpagina:
http://www.facebook.com/Ruggeri.Commissioner.Page of volg hem op Twitter: http://www.twitter.com/RuggeriC83
From the authors of the best-selling, highly rated F5 Application Delivery Fundamentals Study Guide comes the next book in the series covering the 201 TMOS Administration exam. Whether you’re a novice
or heavyweight, the book is designed to provide you with everything you need to know and understand in order to pass the exam and become an F5 Certified BIG-IP Administrator at last. All network, protocol
and application level subjects and F5 specific topics found in the exam blueprint are covered in full and in detail. The book is useful not only for those planning to achieve the certification but also for
administrators working with BIG-IP platforms every day who wish to widen their knowledge or have a reference to hand when necessary. The book contains over 350 diagrams, over 90 test questions and a
number of lab exercises to aid and re-enforce understanding and assist in preparing for the exam. A full guide to setting up a virtual lab environment is also included. Download of the PDF file has been
disabled. To download the lab components, please visit https://www.f5books.eu/building-your-own-lab/
Een onderhandelaarster van de politie krijgt te maken met ernstige bedreigingen van een mannelijke collega; ze wordt ook verliefd.

Elizabeth is de dochter van een obsessief strenge moeder. Wanneer ze zich eindelijk eens durft te laten gaan en te veel drinkt in een nachtclub, valt ze voor de charmes van een
vreemdeling met een Russisch accent. De gebeurtenissen die daarop volgen veranderen haar leven voorgoed. Twaalf jaar later woont een vrouw die iedereen kent als Abigail
Lowery in de buitenwijk van een klein stadje omringd door natuurgebied. Als freelanceprogrammeur ontwerpt ze ingewikkelde beveiligingssystemen; haar eigen huis is een soort
gewapende vesting, met een felle waakhond en een ruim assortiment vuurwapens om indringers op afstand te houden. Ze is erg op zichzelf, zegt weinig, laat niets zien. Abigails
gereserveerdheid intrigeert politiecommissaris Brooks Gleason. Hij vermoedt dat ze bescherming nodig heeft - en dat ze iets verbergt wat ooit zal moeten uitkomen.
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn houdt kantoor in
een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden onthuld door een schimmige en
onzichtbare tegenstander, die koste wat het kost moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu privédetective, moet die klus klaren.
Algauw wordt de eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is
verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar spannende historische roman beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde baby's ten prooi
vallen aan de hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op genadeloze wijze uit de weg geruimd.
Grace McCabe is een succesvolle thrillerschrijver. Na een drukke boektoernee besluit ze om haar zus Kathleen op te zoeken, die verwikkeld is in een nare scheiding. Kathleen
woont nu in een achterbuurt en beunt bij als medewerker bij een sekslijn om haar advocaat te kunnen betalen. Volgens Kathleen garandeert Fantasy, Inc. volledige anonimiteit,
maar Grace twijfelt daaraan als een van de medewerkers wordt vermoord. Grace wordt betrokken bij het moordonderzoek, dat regelrecht uit een van haar eigen boeken
afkomstig lijkt te zijn. Speurder Ed Jackson waarschuwt haar: dit is het echte leven, waarin iedereen het volgende slachtoffer kan zijn. Zelfs Grace, die met gevaar voor eigen
leven de moordenaar in de val probeert te lokken. Kan Ed haar beschermen tegen een ontmoeting vol lust en moorddrift?
From the authors of the best-selling, highly rated F5 Application Delivery Fundamentals Study Guide comes the next book in the series covering the 201 TMOS Administration
exam. Whether you're a novice or heavyweight, the book is designed to provide you with everything you need to know and understand in order to pass the exam and become an
F5 Certified BIG-IP Administrator at last. All network, protocol and application level subjects and F5 specific topics found in the exam blueprint are covered in full and in detail.
Within you'll find 22 chapters, 350 diagrams and over 90 test questions and a number of lab exercises to aid and re-enforce understanding and assist in preparing for the exam. A
full guide to setting up a virtual lab environment is also included. The book teaches you how to setup, configure, troubleshoot and maintain your BIG-IP system and offers both
best practices as well as real-life experiences.
Ik had nog nooit eerder een compromis gesloten. Maar ik maakte een uitzondering voor Diesel Hunt. Omdat hij een echte man was. Omdat hij alles was wat ik nodig had. Omdat
hij het de moeite waard voor me zou maken. Nu ben ik de baas. Ik ben degene die de controle in handen heeft. Het maakt niet uit hoe zeer ik hem pijnig, hij vraagt om meer. Het
enige waar ik aan kan denken is wanneer het mijn beurt zal zijn. Als ik degene op mijn knieën ben, met vastgebonden polsen. Hulpeloos overgeleverd aan deze man. Diesel
Hunt ... de machtigste man van de wereld.
De iPod, iPhone, iPad en MacBook. Allemaal apparaten waar de gemiddelde designliefhebber en computerenthousiasteling om staat te springen. En allemaal komen ze uit de
koker van computergigant Apple. Als Steve Jobs een fictief personage in een boek was geweest, zouden critici zijn levensverhaal terzijde schuiven als zeer onwaarschijnlijk.
Geadopteerd; een schoolverlater; oprichter van een succesvol computerbedrijf; ongewassen en op blote voeten een bedrijf runnen; op je dertigste multimiljonair zijn; uit je eigen
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bedrijf worden gewipt; medeverantwoordelijk zijn voor de eerste computeranimatiefilm; een nieuw bedrijf oprichten dat voor 400 miljoen dollar wordt overgenomen; als een
messias terugkomen bij je oude bedrijf; het complete medialandschap herdefiniëren met iPod, iPhone en iTunes; de computer sexy maken én kanker overleven: het is moeilijk te
geloven dat het over één en dezelfde persoon gaat. Wie zo¿n avontuur van zijn leven maakt, kan zich niet onttrekken aan de aandacht van gewone stervelingen. Jobs wordt
geliefd en gehaat, gewaardeerd en uitgelachen, gehoord en genegeerd. Fans noemen hem standvastig, en critici noemen hem koppig. Grote bedrijven in nood vragen zich
dikwijls af: Wat zou Steve doen?
The only study guide or material you'll need to prepare for the F5 Networks Application Delivery Fundamentals Exam. From the author of the most successful, popular and
bestselling F5 technical books available today and the author of the first freely available study guide for this exam. The book's authors have taken great care to ensure all exam
topics and fundamental networking areas are covered in full. The OSI Model, the Data Link, Network, Transport and Application Layers, Switching & Routing, F5 Solutions, Load
Balancing, Security and Application Delivery Platforms are all covered in depth. No prior knowledge or experience is assumed. There are 13 chapters, 90 diagrams and over 70
test questions to ensure you have everything necessary to prepare for and pass the exam with confidence. Download of the PDF file has been disabled.
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.
- The exam F5 101 dump contains 460 Questions and Answers.- You can rely to this guide to pass the exam F5 101 with a good mark.- The pass of the exam F5 101 is
guarantee.
In De vijf frustraties van teamwork legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Petersen als ceo
een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden
worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat middels dit
verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor
iedereen die in of met teams werkt.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar
begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort
geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden
en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in
1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch
zijn.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving op hun
schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan
iedereen had durven hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
In Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de
schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet
iets wat ze niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel
verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat Carolee
heeft gezien.
Boek 3 in de door de New York Times en USA Today bekroonde duistere romantiek-trilogie. Cipier en gevangene Geliefden. Zielsverwanten. Dat zijn we, en nog meer. We
dachten het ergste gehad te hebben. We dachten dat er eindelijk een kans was op 'ons'. Maar dat hadden we mis. Wij zijn Nora en Julian en dit is ons verhaal. ***Verbonden is
het laatste boek in de Verwrongen-trilogie en wordt verteld vanuit de oogpunten van zowel Nora als Julian.***
Wat weet ik eigenlijk weinig over mijn collega's, terwijl ik vijf dagen per week met ze doorbreng.' Malou werkt bij een doodgewoon kantoor, met leuke en minder leuke collega's,
computerproblemen en onschuldige flirts. Wanneer een collega onder werktijd om het leven komt, staan alle verhoudingen op scherp. Volgens de recherche is het een ongeluk, maar ongewild
komt Malou achter de waarheid. Eén ding is zeker: zo spannend is het op kantoor nog nooit geweest... 'Een vlot verteld verhaal.' Nederlands Dagblad 'Een sterk staaltje schrijfwerk.' Chicklit.nl
'In één ruk uitgelezen.' Judith Visser 'een bijzonder, interessant boek' Ze.nl 'Allemaal naar links!' roept Ilona ineens. Ik laat mijn roeispaan los en beweeg me zo snel als ik kan naar de
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linkerkant van de boot, waar ik bijna de peddel van Victor in mijn gezicht krijg. Een grote golf water spoelt over ons heen. Zara gilt. De raft hangt nu tegen het rotsblok. 'Sjors is overboord
gevallen!' roept Zara. Ik kijk angstig naar het grove gesteente waar we tegenaan hangen. De boot beweegt met een schok en glijdt langzaam van het rotsblok. Ilona springt zonder een
moment van twijfel het koude water in, waardoor de raft met een klap de rivier in kiept. Als ik achterover in het water val, klap ik hard met mijn helm tegen de rots. Ik probeer mijn adem in te
houden, maar mijn hoofd bonkt en ik wil zo snel mogelijk naar boven. Lucht in mijn longen. Ik zwaai met mijn armen, bang om te stikken. Ik schaaf met mijn hand tegen een rotsblok. Dan zijn
er twee sterke armen die me van achteren vastgrijpen en naar boven trekken. Proestend kom ik boven water. Ik kijk in de bezorgde ogen van Victor. Als ik met mijn ogen knipper zie ik ook de
angstige gezichten van mijn collega's in het water. Waar is Sjors?
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende
medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans
te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij
begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de
afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In
de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew
Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Marathonloper Emory Charbonneau verdwijnt tijdens een training in de bergen van North Carolina. Als haar man Jeff, boos na de zoveelste ruzie, veel te laat alarm slaat, is het spoor koud.
Letterlijk: mist en zware sneeuwval isoleren de wildernis en maken een zoektocht onmogelijk. Terwijl de politie Jeff als verdachte begint te zien, komt Emory met hoofdletsel bij in een blokhut.
Haar redder beweert dat hij haar in de sneeuw heeft gevonden, maar weigert zijn naam te geven. Wie is deze mysterieuze vreemdeling? Waarom heeft hij haar hier gebracht? Is ze ontvoerd?
Kan ze ontsnappen? Wil ze wel weg? Sandra Brown combineert nagelbijtende spanning en romantiek in een verhaal over vertrouwen, verraad en overleven.
De elfjarige Cooper Sullivan vindt het maar niks dat hij de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet doorbrengen. Dat verandert als hij hun buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die niet
meisjesachtig is met haar honkbalobsessie. En dat paardrijden blijkt ook wel mee te vallen. Na deze eerste zomer komt hij elk jaar terug en de vriendschap tussen Cooper en Lil groeit uit tot
een overweldigende liefde. Lil heeft een heel duidelijk beeld van wat ze met haar leven wil: bioloog worden en dieren beschermen. Cooper heeft moeite met het keurslijf waarin hij door zijn
ouders is gepropt, wordt detective in New York en blijft weg uit de bergen waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar later keert hij terug om voor zijn grootouders te zorgen. Als een
wandelaarster dood wordt aangetroffen, moeten Cooper en Lil samenwerken om achter de identiteit van de moordenaar te komen. Kunnen ze dit doen zonder de net geheelde wonden open
te trekken?
Number Twelve is een urban legend in New York. Er wordt gefluisterd dat de legendarische club uit de jaren zestig vervloekt is, en dat het er spookt. Inspecteur Eve Dallas leidt het onderzoek
naar de moord op Radcliff Hopkins, de nieuwe eigenaar en de kleinzoon van de man die van Number Twelve een cultureel icoon maakte. Een serie kogels maakte een einde aan Radcliffs
droom om de club weer in oude glorie te herstellen. Terwijl iedereen angstig wordt van alle paranormale verhalen laat de nuchtere Eve zich niet afleiden van de harde bewijzen. Maar de zaak
wordt nog vreemder als er een connectie opduikt naar een verdachte verdwijning van een rockster, vele decennia geleden. Terwijl Eve zoekt het verband tussen de twee zaken onderzoekt,
botst haar logica met het onverklaarbare. Ze wordt gedwongen om de dreiging onder ogen te zien van iets dat nóg gevaarlijker is dan een moordenaar van vlees en bloed.
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