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Een terroristische aanslag dreigt. The CIA, FBI en Defensie staan machteloos:
het komt aan op de Special Forces. Een onduidelijke video leidt de eenheid door
Azië naar Egypte waar een brute aanslag een commando doodt. Pike Logan en
zijn partner Jennifer Hill worden tot het uiterste op de proef gesteld. De twee
terroristische organisaties waar ze het tegen op moeten nemen blijken van
ondergeschikt belang als een wapen van ongekende grootte wordt ingezet om
Amerikaans grondgebied aan te vallen. De Taskforce, het geheime wapen van
Amerika, krijgt maar één kans om de onbekende vijand uit te schakelen.
Volgens de huidige demografische ontwikkelingen zullen de Europeanen de
komende drie decennia een minderheid in hun eigen land worden, die in de loop
van de tijd zal blijven krimpen, maar kort daarna volledig zal worden weggevaagd
door een stortvloed van voortdurende immigratie en raciale vermenging.
Aangezien de "traditionele" politieke middelen er nog niet in geslaagd zijn deze
ontwikkeling een halt toe te roepen, is de tijd rijp voor een alternatieve strategie
ter bescherming van de Europeanen in een postwesterse wereld. Dit boek
beschrijft een praktische oplossing: de oprichting van een etno-staat, los van elke
aanspraak op blanke superioriteit. Aan de hand van historische ontwikkelingen
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en twee praktische voorbeelden (de Afrikaanse stad Oranje en de zionistische
staat Israël) ontwikkelt de auteur een samenhangend concept, van de vorming
van lokale Europese gemeenschappen tot de oprichting van de etno-staat die uit
de chaos van een derde wereld komt. Het beschrijft in detail de te nemen
stappen en overweegt passende gebieden. Het concept biedt een positief,
praktisch antwoord op de crisis en de verwezenlijking ervan kan de Europeanen
hun enige overlevingskans bieden. Maar waarom zijn het alleen de Europeanen
die met een dergelijke dreiging worden geconfronteerd? Wat onderscheidt hen
van andere volkeren in de wereld die niet op deze manier met uitsterven worden
bedreigd? Het antwoord is eenvoudig: alle andere mensen in de wereld hebben
een thuis of hartgebied waar ze hun raciale integriteit en identiteit kunnen
behouden, ongeacht wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ongeacht de
ontwikkeling die de raciale mix elders doormaakt, blijft China altijd Chinees.
Japan blijft altijd Japans. Afrika blijft altijd Afrikaans. Waarom is er dan geen
Europees hartgebied waar Europeanen een meerderheid vormen en het
onvervreemdbare recht hebben om hun raciale identiteit en integriteit te
behouden? De Europeanen hebben behoefte aan een hartgebied, een
vaderland, net als alle andere mensen in de wereld.
Sarah Stratford is een weddingplanner met een geheim: ze gelooft niet in de
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liefde. Althans, niet voor zichzelf. Ze heeft het bovendien veel te druk voor een
relatie, want over twee maanden moet ze op één en dezelfde dag twee bruiloften
regelen: de belangrijke en opvallende bruiloft van een beroemdheid en de bruiloft
van haar zus, die wel een heel eisenpakket heeft maar geen budget. Gelukkig
kan Sarah rekenen op de hulp van haar vriendinnen Elsa, een verlegen maar
geweldige ontwerpster, en Bron, een getalenteerde kapper. De drie vrouwen
steken al hun energie in het werk en er blijft geen tijd over voor romantiek of
liefde. Maar terwijl de bruiloft(en) van het jaar steeds dichterbij komen, blijkt de
liefde toch minder voorspelbaar dan gedacht
In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot discussies over de
schuldvraag inzake oorlogen.
‘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?
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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!
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den
Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan
wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met
kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Tanger. Harry wil zijn vrouw Robin verrassen met een etentje. Hij is alleen thuis
met hun zoontje Dillon. Maar dan bedenkt hij dat hij Robins verjaardagscadeau in
het café om de hoek vergeten is en hij rent éven de deur uit om het te halen.
Terwijl hij weg is wordt hun huis met de grond gelijk gemaakt door een
aardbeving en Dillons lichaam wordt nooit gevonden. Vijf jaar later. Harry en
Robin hebben een nieuw leven opgebouwd in Dublin. Harry timmert hard aan de
weg als kunstenaar en Robin heeft net ontdekt dat ze weer zwanger is. Maar dan
ziet Harry op straat een jongen lopen die het evenbeeld is van hun zoon en
worden ze weer het verleden ingezogen. Was het echt Dillon? Of heeft hij het
zich verbeeld?
Supergrappig eerste deel in de serie Costa Banana. Rosa en Fico zijn geen
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gewone kinderen. Ze zijn de kinderen van president Fernando die in zijn eentje
de baas is in het kleine landje Costa Banana. De gruwelijke generaal, het
supergrappige nieuwste boek van Jozua Douglas. Voor de fans van Roald Dahl.
Vol humor, lachen verzekerd. Rosa en Fico zijn de kinderen van president
Ferdinand. Fico moet zijn vader later opvolgen en daarom mag hij nu alvast
wetten verzinnen. Maar voor zijn dochter Rosa heeft de president weinig
aandacht. Als zij op een dag ontdekt dat de gruwelijke generaal Sjasliek een
gruwelijk plan beraamt, luistert niemand naar haar. Gelukkig weet ze haar broer
Fico te overtuigen en komen ze samen in actie. Kunnen ze de generaal nog
stoppen? Jozua Douglas won met 'De verschrikkelijke badmeester' de Hotze de
Roosprijs 2013. Zijn tweede boek, 'De vreselijke tweeling', staat op de tiplijst voor
de Nederlandse Kinderjury 2015. Met 'De gruwelijke generaal' bewijst Jozua
Douglas dat hij de allergrappigste schrijver van Nederland is. ‘Jozua is de
Nederlandse Roald Dahl!’ – Arno Koek, boekhandel Blokker, Heemstede. Kijk
ook op www.jozuadouglas.nl
Honda XL/XR/TLR125-200 1979-2003Haynes Manuals N. America, Incorporated
Bundel interviews met vrouwelijke leden van de Eerste en Tweede kamer.
‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur.
Becky Masterman speelt op meesterlijke wijze met de verwachtingen van de
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lezer.’ Janet Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn is
beschoten, gestoken en als lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist
echter altijd op haar instinct en haar FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl
ze het rustiger aan wil doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen. De
familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat zijn dood geen ongeluk was.
Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar zetten, omdat ze ook zelf
weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan ze denkt... ‘Een van de
meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’ Publishers Weekly
‘Brigid Quinn is een heldin om van te houden.’ Linwood Barclay
Met Peter van Geffel moest het, zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, wel
misgaan. Op jeugdige leeftijd sterft hij een gewelddadige dood. Ergens in de
duinen bij Noordwijk wordt hij, met een smalle dolk tot het heft in zijn rug, door
een vroege wandelaar gevonden. Het onderzoek van de plaatselijke politie levert
niets op. Er komt een bericht op de landelijke telex. Natuurlijk belandt dat bij De
Cock. Daarmee begint voor de Amsterdamse rechercheur - en zijn vaste maat
Vledder - een nieuw avontuur, dat door Baantjer op zijn bekende laconieke wijze
te boek is gesteld.
Het jaar is 376 na Christus. Uit de onmetelijke Aziatische steppen nadert groot
onheil: tienduizenden Goten steken in paniek de Donau over en vragen asiel aan
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in het Romeinse Rijk. Een orakel wijst de wijnhandelaar Swintharik aan als
degene die de crisis kan oplossen en velen gaan naar hem op zoek, ieder met
een ander motief. In het ruïneveld buiten Damascus overdenkt Swintharik op een
pilaar zijn leven. Als hij beseft dat hioj gezocht wordt, slaat hij ijlings op de vlucht.
Is hij het slachtoffer van een complot dat het hele Romeinse Rijk bedreigt? En
wat was zijn rol bij de moord op de afvallige keizer Julianus? Jan van Aken
overtreft zichzelf met een meesterlijke historische roman: geestig, spannend en
scherpzinnig tegelijk.
American Motorcyclist magazine, the official journal of the American Motorcyclist
Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it
is. It's available monthly to AMA members. Become a part of the largest, most
diverse and most enthusiastic group of riders in the country by visiting our
website or calling 800-AMA-JOIN.
Korte verhalen waarin de bekende bioloog zijn visie geeft op bepaalde
diersoorten en mensentypen.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand,
stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
XL125S (1979-1982, 1984-1985), XL185S (1979-1983), XL200R (1983-1984), XR185
(1979), XR200 (1980-1984), XR200R (1981-1983, 1986-1988, 1990-2003), TLR200
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(1986-1987)
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer,
negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op
een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor
een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van
haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken.
Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's
lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op
de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een
schoolopdracht over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden
werden.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
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kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '

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.
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse
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letterkundigen van deze eeuw.
Geïntrigeerd door berichten dat Osama Bin Laden zich nabij de grens tussen
Afghanistan en Pakistan zou verschuilen, ging onderzoeksjournalist Jere Van
Dyk in 2007 samen met zijn vertrouwde gidsen op onderzoek, hopend dat het
voldoende materiaal zou opleveren voor een nieuw boek. Samen trokken ze over
de grens naar Pakistan, waar geen westerling zich in tijden had durven vertonen.
Ze hoopten voor het invallen van de nacht veilig een dorpje te bereiken, maar het
liep volkomen anders. Jeres ergste nachtmerrie werd werkelijkheid toen hij
plotseling oog in oog stond met een groep nietsontziende
Talibanstrijders.Gevangene van de Taliban is het onthutsende verslag van Jere
Van Dyks ontberingen in de Afghaanse woestijn. Hij beschrijft op
indrukwekkende wijze zijn belevenissen in gevangenschap van een van de
beruchtste terroristengroepen ter wereld, en hoe hij uiteindelijk werd gered. Het
geeft een nietsverhullende kijk in de denk- en leefwereld van de Taliban.
De ongelooflijke Ravi Ravioli is deel 2 in de serie Costa Banana van Jozua
Douglas. President Pablo Fernando raakt in de ban van hypnotiseur Ravi Ravioli,
maar Rosa en Fico vertrouwen de man niet. Het tweede avontuur van Rosa en
Fico, de kinderen van de knotsgekke president Fernando van Costa Banana.
Bekroond auteur Jozua Douglas bewijst met 'De ongelooflijke Ravi Ravioli'
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opnieuw dat hij de allergrappigste kinderboekenschrijver van Nederland is.
Iedere fan van Roald Dahl zal smullen van Jozua Douglas’ boeken. Als
president Fernando de spectaculaire magische show van hypnotiseur Ravi
Ravioli op televisie ziet, nodigt hij hem meteen uit. Fernando wil meer weten over
de ongelooflijke kunsten van de hypnotiseur. Al gauw raakt de president
helemaal in de ban van Ravi en doet alles wat hij zegt. Maar is Ravi Ravioli wel
te vertrouwen? Rosa en Fico gaan op onderzoek uit en doen een vreselijke
ontdekking.
Toen Liao Yiwu ontdekte dat er een levendige christelijke gemeenschap bestond
in China, wist hij weinig van het christendom. Hij had, als alle Chinezen, geleerd
dat religie iets slechts was, dat gelovigen in het gunstigste geval misleide
mensen waren, maar waarschijnlijker nog: kapitalistische spionnen. Omdat zijn
werk al even verboden was als het geloof, voelde hij een band met de Chinese
christenen, en de opofferingsgezindheid waarmee zij hun geloof beleden sprak
hem aan. Zo schrijft hij onder andere over de non die haar leven wijdt aan het
terugkrijgen van onteigend land, de chirurg die in een dorp is gaan wonen om
daar mensen gratis te behandelen en de dominee die vermoord is tijdens de
Culturele Revolutie. God is rood is het portret van een gemeenschap die zichzelf,
tegen de klippen van het regime op, niet wil verloochenen. Tot 1990 was Liao
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Yiwu (Sichuan, 1958) een ‘gewone’ Chinese dichter, schrijver en muzikant.
Tegen wil en dank werd hij een belangrijke stem in de Chinese vrijheidsstrijd. Zijn
werk verschijnt allang niet meer in China, maar wel in de rest van de wereld. In
2012 kreeg hij de Vredesprijs van de Duitse boekhandel.
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