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`Ik was weer gelukkig, terug in Afrika, rijk van het licht, schrijft Theroux wanneer hij begint aan een nieuwe reis: van Kaapstad naar Angola, dwars door het continent waar hij zoveel van houdt. Hij reist door
de Kaapprovincie van Zuid-Afrika naar Namibië, waar hij een oude droom verwezenlijkt: de San (Bosjesmannen) bezoeken. Hij onderneemt een adembenemende olifantensafari in Botswana en belandt in
Angola, bijna op de grens met Congo. Na meer dan vierduizend kilometer door de bush beëindigt hij zijn reis eerder dan hij van plan was, een beslissing waarover hij, teleurgesteld, genadeloos eerlijk schrijft.
You are looking for a great notebook? Lucky you found us! This fashionable themed notebook leaves you all freedom in creating every content you need and is a faithful companion in your everyday life. This
individual design is rounded off by 120 pages of cream-white colored paper and a beautiful matt premium cover. The notebook has been designed by independent designers who you will support with every
purchase. A great gift idea for the birthday of friends or as a gift for a special person. Also check out our other journals, maybe you'll find another one that you like as well.

Geheime rekeningLindhardt og Ringhof
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos
verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van
Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok
om de wereld van de ondergang te redden...
Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
In onze hedendaagse samenleving wordt sterk benadrukt dat mensen zelfstandig keuzes moeten maken en niet zo maar platgetreden paden moeten bewandelen. Dat lijkt te suggereren dat het gedrag en de
opvattingen van ouders nog maar een beperkte rol spelen bij allerlei beslissingen die hun kinderen in het leven moeten maken. Maar is dat echt zo? In dit boek wordt aan de hand van empirisch onderzoek
nagegaan in welke mate kinderen in hun denken en doen op hun ouders lijken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de intergenerationele overdracht van een diversiteit van verschijnselen:
arbeidsmarktparticipatie, cultuurdeelname, gezondheidsgedrag, criminaliteit, eenzaamheid en familiewaarden. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe gelijkenis tussen ouders en kinderen tot stand komt;
speelt de opvoeding een rol, komt het doordat ouders en kinderen in dezelfde soort omstandigheden leven, en in hoeverre is er sprake van een genetische component?

María Dolz, een jonge redacteur, is gefascineerd door het echtpaar dat ze elke ochtend tegenkomt in het café waar ze ontbijt. Miguel en Luisa hebben hartstochtelijke conversaties en stralen
geluk uit. Maar dan komen ze van de ene op de andere dag niet meer in het café. Het blijkt dat Miguel is overleden nadat hij op straat is neergestoken. Als Luisa maanden later weer opduikt,
raken de twee vrouwen bevriend en leert María ook Luisa’s huisvriend Javier kennen, met wie ze een innige relatie opbouwt. Maar na verloop van tijd begint ze zich af te vragen of Javier wel
te vertrouwen is. Haar hevige verliefdheid maakt plaats voor onberedeneerde angst, en ze vermoedt zelfs dat hij een rol speelde in de dood van zijn vriend Miguel. De verliefden is een
onthutsende roman over de nasleep van onze daden, de onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen en de keerzijde van verliefdheid.
Een Nederlandse theeplanter isoleert zich aan het eind van de negentiende eeuw steeds verder op zijn afgelegen theeplantage op Java.

Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen
treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in
Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf
gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen
in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen
zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in
Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’,
‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
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