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Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt
met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het
boek dat ik zelf had willen schrijven.' Hugh Howey,
auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt
getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit
de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep
anonieme hackers de energiemaatschappijen van
Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart.
Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell
en zijn familie te overleven in hun
appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een
ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren
probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar
de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten horen
van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten.
Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand...
'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van
angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de
wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Het dubbelzinnige portret van de innemende Daisy Miller
is nog even intrigerend als een eeuw geleden. De
Amerikaanse expat Frederick Winterbourne maakt in
Zwitserland kennis met een beeldschone Amerikaanse
jonge vrouw die met haar moeder door Europa toert.
Haar gedrag brengt hem in verwarring: nu eens toont
deze Daisy Miller zich naïef, dan weer doortrapt, en ze
laveert tussen vulgair en onbevangen. Winterbourne valt
als een blok voor haar en probeert haar – tevergeefs – te
doorgronden. Is de stijve Winterbourne, al jaren
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woonachtig in het puriteinse Genève, de Amerikaanse
manieren verleerd? Of weet Daisy Miller, dochter van
nouveaux riches, gewoon niet hoe het hoort? Met lichte
pen schetst Henry James de omgang tussen mannen en
vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw in een
samenleving in beweging. Met Daisy Miller brak Henry
James door bij het grote publiek. De novelle zorgde voor
een ware rage – in Amerika werden zelfs Daisy Millerhoeden verkocht – en het succes inspireerde de auteur
tot het schrijven van zijn grote meesterwerk The Portrait
of a Lady.
Tad Williams, Bobby Dollar 2 - Happy Hour in de Hel Met
het prachtige Staartjagers zang, het vierdelige Heugenis,
Smart en het Sterrenzwaard, de boeken van Anderland
en de Schaduwwereld-reeks, vestigde Tad Williams zijn
naam als fantasy-grootmeester. Met de Bobby Dollarreeks wijkt Williams af van de traditionele fantasy-paden
voor een weergaloos avontuur tussen hemel en aarde.
Bobby Dollar is al vaker gezegd dat hij naar de hel kan
lopen, maar deze keer doet hij het ook. En daar heeft hij
een goede reden voor. Zijn beeldschone vriendin, de
demon Casimira, is gevangengenomen door een van de
machtigste demonen van de onderwereld, Eligor, de
groothertog van de hel. Als Bobby zijn Casimira wil
bevrijden, moet hij niet alleen de hel binnen zien te
komen, enorme afstanden overbruggen, ontelbare
verschrikkingen het hoofd bieden en Casimira onder de
waakzame ogen van Eligor ontvoeren. Hij moet ook nog
een weg terug zien te vinden langs demonische
soldaten, hellehonden en andere dodelijke wezens die in
de diepste krochten van de hel rondwaren. En alsof dit
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alles nog niet genoeg is, wordt Bobby ook nog eens op
de hielen gezeten door een onsterfelijke psychopaat,
Grijnzer... `Urban fantasy op zijn best!' EpicBookReviews
`Adembenemende actie, fascinerende personages en
een hoofdpersoon die speelt met zijn leven, laten de
lezer smachtend naar het volgende deel achter.'
Publishers Weekly
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog,
lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de
god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles
om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst
succesvolle Nic Costa-reeks Op een plein op de
zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de
Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de
villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke
dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar
op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een
Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van de
jongen, Giorgio Bramante, een charismatische
hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten
hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt
de politie Giorgio Bramante op voor de moord op zijn
zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in
een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare
wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange
gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en
een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning
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van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken
verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze
verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven
sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons
drie rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven
boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een
superieure mix van geschiedenis, spanning en
menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte
oplossing die maar weinigen zullen verwachten.
Publishers Weekly
Papieren kind is een ontroerend verhaal over drie
vrouwen die zich geconfronteerd zien met een kind van
wie ze ieder op hun eigen manier gaan houden. De
jonge Tia staat voor een groot dilemma wanneer zij
zwanger blijkt te zijn van Nathan, een getrouwde man
met twee zoontjes. Hij laat haar weten voor zijn gezin te
kiezen, wat voor Tia voelt als haar verdiende straf. Ze
heeft altijd geweten dat ze een hoge prijs zou betalen
voor deze stiekeme relatie. Tia maakt haar zieke moeder
wijs dat ze niet weet wie de vader is en ze kiest ervoor
haar kind ter adoptie af te staan. Juliette, de vrouw van
Nathan, weet niet dat haar man een buitenechtelijk kind
heeft. Tot ze op een dag een brief opent en leest over
zijn inmiddels vijfjarige dochter, Savannah. Juliette is
radeloos, maar realiseert zich dat ze er alles voor over
heeft om haar gezin bij elkaar te houden. Ze besluit op
zoek te gaan naar de adoptieouders van het kind.
Caroline doet haar uiterste best een goede moeder te
zijn voor haar geadopteerde dochter Savannah. Toch
voelt ze zich voortdurend tekortschieten met haar
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veeleisende baan als arts. Diep in haar hart weet ze dat
het moederschap haar nooit heeft aangetrokken, maar
het kost haar de grootste moeite om dat tegenover
zichzelf en haar man Peter toe te geven.
Hoofdstukken die in dit supplement zijn geactualiseerd
zijn: - - Voedingsleer: Koolhydraten. Dieetleer: Voeding
bij de ziekte van Parkinson, en: Diabetes mellitus en
zwangerschap.

Billboard
Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont
en werkt, stort in na haar debuut als soliste en wordt
naar het ziekenhuis gebracht. Na haar ontslag uit het
ziekenhuis, nog versuft van het incident, stort ze zich
in het New Yorkse nachtleven en waagt ze zich in
een odyssee vol chaos en gevaar. Nadat zij het
heeft uitgemaakt met haar vriend, valt ze voor een
geheimzinnige man die haar een zeldzame viool
aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt in een
wanhopig makend psychologisch spel, wanneer blijkt
dat haar verlangens haar dreigen te vernietigen. Het
beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge
violiste en haar obsessieve zoektocht naar een
zeldzame Stradivarius, geschreven door een
opvallend, nieuw literair talent.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
Page 5/13

Get Free Htc Wildfire S Repair Guide
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug
te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Sta jij je eigen geluk en succes in de weg? Heb je
soms moeite om jezelf te begrijpen? Nemen emoties
soms je leven over? De Chimp Paradox is een
krachtige, bewezen methode voor zelfvertrouwen,
succes en geluk. Professor Steve Peters legt uit
welke strijd je brein dagelijks moet leveren (jij wil dit,
je 'chimp' wil dat) en hoe je dat stemmetje onder
controle krijgt. Peters' methode is gebaseerd op
wetenschappelijke feiten en uitgangspunten die in
een werkbaar model zijn gegoten om direct mee aan
de slag te gaan. Het kan je helpen om bijvoorbeeld
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angsten aan te pakken, je zelfvertrouwen te
vergroten en je emoties onder controle te houden.
Dit boek laat je zien hoe je brein werkt en hoe je het
zo kunt managen dat niets je meer in de weg staat
om een gelukkiger en succesvoller leven te leiden.
C.J. Box won de Anthony Award en de Edgar Allan
Poe Award voor zijn boeken. Zijn originele
thrillerserie rond jachtopziener Joe Pickett is in 27
talen vertaald. Een uur voor zonsondergang en Joe
Pickett bevindt zich diep in de bossen rond de Rocky
Mountains. In zijn linkerhand houdt hij zijn geweer en
zijn rechterhand zit vastgebonden aan het stuur van
zijn auto. En Lamar Gardiners ontzielde lichaam
hangt tegen de boom voor hem. De moord op Lamar
en een opkomende, ijskoude winterstorm zijn een
waarschuwing: ga van de berg af. Maar Joe weet dat
dit nog maar het begin is. Ergens tussen de dichte
begroeiing spant een moordenaar zijn boogpees met Joe als zijn prooi... 'Een van de beste thrillers
van het jaar.' - LA Times
Wanneer ze uit het buitenland bericht krijgt dat een
familielid is gestorven, beseft de Engelse Beth Lowe
dat ze haar verleden niet langer kan ontlopen. Ze
krijgt een album toegestuurd met foto's en
aandenkens aan de zeven zomers die ze op het
platteland van Hongarije heeft doorgebracht. Een tijd
waarin ze moest balanceren tussen haar gescheiden
ouders en twee totaal verschillende landen; een
betoverende maar onvolmaakte moeder en een
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zachtmoedige, gesloten vader; het prachtige huis
van een Hongaarse kunstenaar en een holklinkende
cottage in de binnenlanden van Devon. Een tijd die
abrupt eindigde in het jaar dat Beth zestien werd...
Het boek van de zomers gaat over de leugens die
we vertellen, de waarheid die we achterhouden, en
in de allereerste plaats over de manieren die we
bedenken om van elkaar te blijven houden.
Een Duitse geluidstechnicus die gefascineerd is door de
menselijke stem, komt in de Tweede Wereldoorlog in contact
met het gezin van propagandaminister Goebbels.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze
gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt
en hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte.
Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het
gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door
een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal
lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste
roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman
Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene
Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft
direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim
blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
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Leerdicht over de filosofie van Epicurus (341-270 v. Chr.).
In its 114th year, Billboard remains the world's premier
weekly music publication and a diverse digital, events, brand,
content and data licensing platform. Billboard publishes the
most trusted charts and offers unrivaled reporting about the
latest music, video, gaming, media, digital and mobile
entertainment issues and trends.
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 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.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen
Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-éénscenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd
op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn quivive 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-komnet-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
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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?

C.J. Box, Wildspoor 'Op de derde dag van hun
huwelijksreis bespijkerden de beruchte milieuactivist
Stewie Woods en zijn kersverse bruid bomen in het bos
toen ze opgeblazen werden door een ontploffende koe.
Tot dat moment waren ze gelukkig getrouwd geweest.'
Jachtopziener Joe Pickett krijgt een melding van een
bizarre crime scene diep in de bossen van Twelve Sleep
County. Eco-activist Stewie Woods is door een explosie
opgeblazen, samen met een vrouw en tien stuks vee. De
zaak wordt afgedaan als een mislukte publiciteitsstunt.
Maar wat heeft de steenrijke veehouder van de ontplofte
dieren te verbergen? En waarom krijgt Joes vrouw
mysterieuze telefoontjes van iemand die zegt Stewie
Woods te zijn? Joes onderzoek drijft hem diep de bergen
in. Met twee onverwachte bondgenoten naast hem en
twee huurlingen op zijn hielen, loopt Joe zich vast in het
legendarische Savage Run, een levensgevaarlijk,
afgelegen ravijn dat onoverbrugbaar lijkt... C.J. Box komt
uit Wyoming en zijn thrillers zijn wereldwijde bestsellers,
vertaald in 27 landen. Box heeft voor zijn boeken talloze
prijzen gewonnen, waaronder een Anthony Award en
een Edgar Award. 'In Wildspoor gebruikt Box een
indrukwekkend dubbelperspectief, wisselend tussen Joe
Pickett en de belevenissen van twee huurlingen een
zenuwslopende achtervolging.' Washington Post `Box is
een van de meest getalenteerde thrillerschrijvers die er
zijn.' Daily Express `De spanning raast voort als een
bosbrand.' People Magazine
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‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in
de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van
een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar
familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het
tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia
Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze
uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante
Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar
dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen,
vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die
Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was
Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In
de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan
een allesvernietigend geheim, waardoor de familie
March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het
verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste
boek in de Lente-serie!
Urbanus heeft het zoveelste plannetje bedacht om
Nonkel Fillemon zijn geld af te troggelen en deze keer
lukt het hem nog ook! De familie Urbanus eet elke dag
kreeft en kaviaar die ze speciaal laten overvliegen uit
Rusland. maar Urbanus verveelt zich. en hij lust niet zo
graag kreeft. Is rijkdom dan toch niet zo geweldig? En
dan ziet hij een advertentie voor zijn droomjob in de
krant...
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven
dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-nightstand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane
moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar
Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence
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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?
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg
naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor
iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie
ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste
instantie lijken dit simpele vragen, maar de antwoorden
zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg
praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak
zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg
naar geluk te bewandelen.
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op
exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten in
hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd
met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd
dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar
aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel
van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten
zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze
vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe.
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Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij
en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij
niet langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar
is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Informatie over alle aspecten van de overgang. Met
uitleg over de hormoonbehandeling en aanvullende,
alternatieve mogelijkheden om deze levensfase tot een
positieve ervaring te maken.
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...
Een inspecteur van politie in Bombay, India, onderzoekt
de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn
arrestatie in een zelfgebouwde bunker van het leven
beroofde.
Een jonge Turkse immigrante in Duitsland overdenkt
haar leven, terwijl ze wacht op een medische ingreep.
UITSLUITEND GESCHIKT VOOR IBOOKS Dit boeiende
en alomvattende handboek is een onmisbare hulp om te
kunnen overleven in de wildernis en in elk klimaat, op
land of op zee, voor kampeerders, trekkers en zeilers en
verder voor iedereen die zich bezighoudt met
outdooractiviteiten.
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