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Vermoord en vermist Mar 15 2021 Kort verhaal van J.D. Robb 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.
Stadium IV Jun 25 2019 Sarie en Barend maken plannen om na hun pensioen met hun camper een trektocht
door Europa te maken. Voordat het zover komt, blijkt Sarie kanker te hebben. Terwijl Barend er alles aan
doet om het lot te bezweren, ziet Sarie af van verdere behandeling. Met nog maar kort te leven stelt ze voor
om alsnog op reis te gaan, naar het Zweedse Öland, waar ze indertijd verliefd werden. Sander Kollaard
debuteerde met Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde, dat in 2014 werd bekroond met de Van De
Hoogtprijs. In 2020 ontving hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn tweede roman Uit het leven van een
hond. Het boekenpanel van De wereld draait door riep Stadium IV uit tot het boek van de maand. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Horrible tango Jan 31 2020 De vroege romans van Jan Wolkers worden door Meulenhoff uitgegeven in
fraaie gebonden edities in de originele vormgeving van Jan Vermeulen. In Horrible tango beschrijft Wolkers
de rivaliteit tussen twee broers die ontstaat op de dag dat er een Hongaars meisje bij hen komt wonen.
Het meesterstuk Jan 01 2020 `De goudvissen hebben hun jongen opgevreten. Met die inmiddels klassiek
geworden beginzin opent Het meesterstuk, de gepassioneerde en ontroerende kunstenaars-, familie- en
relatieroman van Anna Enquist. Het verhaal is geënt op het dramatische schema van de opera Don
Giovanni van Mozart, maar stofkeuze en enscenering zijn volstrekt eigentijds. De Don Juan-rol in dit boek is
voorbestemd voor de ambitieuze kunstschilder Johan Steenkamer. Onder een voortdurend wisselende
belichting schetst Enquist de levensgang van deze niets en niemand ontziende charmeur. Andere
hoofdpersonen zijn Johans kwetsbare en toch uiterst weerbare (ex-)vrouw Ellen, zijn demonische moeder
Alma en zijn getraumatiseerde broer en rivaal Oscar. Een speciale rol is weggelegd voor Ellens
hartsvriendin Lisa, een psychiater, die het explosieve familiedrama zowel betrokken als met een zekere
distantie op de voet volgt. Aan het slot van deze roman vol verrassende wendingen en tragische, soms ook
tragikomische climaxen, presenteert Johan tijdens de feestelijke opening van een groots opgezette
tentoonstelling zijn meesterstuk. Het is niet minder dan een briljante artistieke overwinning op de
weerbarstige levensmaterie, maar het is ook een nederlaag. En hij sleurt anderen in zijn val mee
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Jul 19 2021 “Sophie Love's vermogen om
magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is

De Genesissleutel Apr 15 2021 Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazca-tekeningen in Peru ligt
een man in de brandend hete zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de doden? Open het
oog!’ In zijn notitieboekje staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over ‘bezoekers’. Als de
Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz de man vinden, worden ze ongewild het
middelpunt in deze zaak. Wat was de man in hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of
door wát? Tijdens hun spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het mysterie opgelicht
en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de mensheid... Maar is de wereld daar klaar voor?
L'età presente Jun 29 2022
Verantwoordelijkheid en oordeel Mar 27 2022 Bundeling van de overdenkingen van de Duitse filosofe
(1906-1975) over het kwaad naar aanleiding van de reacties op haar verslag van het proces tegen Adolf
Eichmann.
Skull King: De koning Nov 10 2020 Mijn echtgenoot is wreed, meedogenloos en verachtelijk. Ik haat hem
met elke vezel van mijn wezen. De enige reden dat ik hem niet heb vermoord of heb geprobeerd om bij hem
weg te gaan, is vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik heb mezelf verkocht aan hem om iemand te
redden van wie ik hield ... en dit is de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik zat alleen in een bar toen een
buitengewoon knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend blauwe ogen, hoge jukbeenderen en een
gespierd lichaam dat gemaakt was om te vechten. Hij was mooi. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden.
Toen hij een drankje voor me bestelde, wees ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel aan mijn
trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn man had veel verhoudingen, dus waarom
zou ik dat niet ook kunnen doen? De eigenaardige ring aan zijn rechterhand viel me op, een diamant die in
de vorm van een schedel was geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat betekende, dan had ik geweten
wie deze man was. De leider van de Skull Kings, hun koning. Een man die nog wreder en meedogenlozer
was dan mijn eigen man.
De angst / druk 1 Oct 22 2021 In de Eerste Wereldoorlog moet een groep Italiaanse soldaten hun stellingen
verdedigen tegen de Oostenrijkers.
Fosca Jan 25 2022 Giorgio, een jonge legerofficier, wordt verscheurd door twee onmogelijke liefdes: die
voor de beeldschone, maar getrouwde Clara, met wie hij een gepassioneerde relatie beleeft, en die voor de
foeilelijke Fosca, die zich wanhopig aan hem vastklampt. Al zijn hoop, twijfels en verrukking over deze
fatale ménage à trois vertrouwt hij zonder enige terughoudendheid toe aan het papier. Ook als lezer word
je door Giorgio s dilemma gegrepen: hoe ver moet je gaan in je medelijden, in je compassie? Zo ver dat je
jezelf te gronde richt? En nog lang nadat je het verhaal uit hebt blijf je worstelen met de vraag of er niets
aan te doen was geweest, of Giorgio het echt niet op een andere manier had kunnen aanpakken, of hij de
dramatische afloop niet had kunnen voorkomen.
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het perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de
prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde,
maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek
zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet
het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar
wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer
vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor
altijd en eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met
het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan, appartement
en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee
heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van
alles: juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim
dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar exvriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te
houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de
rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een
geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan.
En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Aan gene zijde Feb 23 2022 In een imaginair land in centraal Azië is de tijd stil blijven staan.
Een Eed Van Broeders (Boek #14 In De Tovenaarsring) May 17 2021 “DE TOVENAARSRING heeft
alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende
relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal je urenlang boeien, en is geschikt voor
alle leeftijden. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos In EEN EED VAN BROEDERS komen Thorgrin en zijn broeders uit het land
van de doden, meer gedreven dan ooit om Guwayne te vinden. Ze vervolgen hun reis over een vijandige zee
en komen op plaatsen die hun wildste dromen te boven gaan. Terwijl ze steeds dichter bij Guwayne komen,
worden ze geconfronteerd met obstakels die hen op de proef zullen stellen en hen zullen dwingen al hun
training te benutten en als broeders de strijd aan te gaan. Darius komt in opstand tegen het Rijk en weet
een leger te bijeen te krijgen terwijl hij het ene slavendorp na het anderen bevrijd. Terwijl hij het moet
opnemen tegen versterkte steden, tegen een leger dat duizend keer zo groot is als het zijne, roept hij al zijn
instinct en moed op, vastberaden om te overleven, vastberaden om te winnen en om naar vrijheid te
streven, zelfs als hij daarvoor zijn leven op het spel moet zetten. Gwendolyn, die geen andere keus heeft,
leidt haar mensen door de Grote Woestijn, dieper het Rijk in dan iemand ooit is gegaan, op een zoektocht
naar de legendarische Tweede Ring—de laatste hoop voor haar mensen, en de laatste hoop voor Darius.
Maar onderweg zal ze afschuwelijke monsters en verschrikkelijke gebieden tegenkomen, en komt er een
opstand onder haar eigen mensen die zelfs zij misschien niet zal kunnen stoppen. Erec en Alistair zeilen
naar het Rijk om hun mensen te redden. Onderweg stoppen ze bij verborgen eilanden, vastberaden om een
leger bij elkaar te krijgen—zelfs als het betekent dat ze moeten onderhandelen met huurlingen met een
dubieuze reputatie. Godfrey zit diep in Volusia en diep in de problemen wanneer zijn plan van kwaad tot
erger gaat. Hij wordt gevangen genomen en voorbereid op zijn executie, en zelfs hij ziet geen uitweg meer.
Volusia vormt een alliantie met de meest duistere tovenaar, en terwijl ze hoger op de ladder klimt overwint
ze iedereen die haar in de weg staat. Machtiger dan ooit tevoren brengt ze de strijd naar de treden van de
Hoofdstad van het Rijk—tot ze recht tegenover het hele leger van het Rijk staat, een leger dat zelfs dat van
haar in het niet doet vallen. Het toneel wordt vrijgemaakt voor een epische strijd. Zal Thorgrin Guwayne
vinden? Zullen Gwendolyn en haar mensen overleven? Zal Godfrey kunnen ontsnappen? Zullen Erec en
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Alistair het Rijk bereiken? Zal Volusia de volgende Keizerin worden? Zal Darius zijn mensen naar de
overwinning leiden? EEN EED VAN BROEDERS is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken
harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle
leeftijden zal aanspreken. “Een levendige fantasy waarbij elementen van mysterie en intrige in de
verhaallijn zijn verweven… Voor wie op zoek is naar stevige fantasy avonturen bieden de protagonisten en
de actie een krachtige serie ontmoetingen die de focus leggen op Thors evolutie van een dromerig kind
naar een jong volwassene die geconfronteerd wordt met onmogelijke overlevingskansen… Slechts het begin
van wat een epische tienerserie beloofd te worden.” Midwest Book Review (D. Donovan, eBook Reviewer)
Het Halssieraad van de neanderthaler Jun 17 2021 Historisch overzicht van het uitsterven van de
Neanderthalers en het voortbestaan van de Cro-Magnons, de directe voorouders van het huidige
mensenras.
Dante's Vita nova Nov 22 2021
Het wezen van de kleuren Jul 31 2022
Laat me zingen Aug 08 2020 Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze geconfronteerd met harde
keuzes die ze moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze
Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten achter de relatie met de jongen die ze al zo lang
kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te zetten om Chris in haar
leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..?
'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den
Ham.
De dochter van de President May 05 2020 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde
politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****
NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de
vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een
gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van
jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Opuscula Dec 24 2021
De dwaling van de beeldenstormer Apr 03 2020 Deze bundel houdt een fris pleidooi om bewust om te gaan
met onze traditie, want als we vandaag zijn wie we zijn, is dat ook te danken aan de vorige generaties. De
tien essays handelen over onze identiteit, als individu, maar ook als lid van een ruimer sociaal en cultureelhistorisch verband. Koen Lemmens onderzoekt wat het betekent om een maatschappelijke structuur,
instellingen, sociale zekerheid, cultuur, taal of religie van voorgangers te erven. En wat het betekent om ze
vervolgens over te dragen aan wie na ons komt.
Ravensbruck Oct 02 2022 ‘Ravensbrück’ van Sarah Helm is het standaardwerk over het grootste en
beruchtste concentratiekamp voor vrouwen. In de Tweede Wereldoorlog hebben 160.000 vrouwen van alle
standen en nationaliteiten gevangen gezeten in dit kamp. Zij werden gruwelijk en onmenselijk behandeld
en velen van hen vonden er de dood door ondervoeding, zware dwangarbeid, medische experimenten en
executies. Op basis van interviews, ooggetuigenverslagen en onderzoek in archieven vertelt Sarah Helm het
volledige verhaal van Ravensbrück, van de oprichting van het kamp in 1939 tot aan de bevrijding door het
Rode Leger in 1945. Helm gaat daarbij niet alleen in op de gruwelijkheden die er hebben plaatsgevonden,
maar vertelt ook de heroïsche verhalen van vrouwen die de kracht vonden om deze hel te overleven.
Dood kalm Oct 10 2020 Nog geen paar maanden geleden was brigadier Logan McRae nog de held van het
politiekorps. Toen maakte een mislukte inval waarbij een colllega zwaar gewond raakte een einde aan zijn
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gouden toekomst. Logan werd overgeplaatst naar het falende team van de cynische inspecteur Steel.Nu
betekent de vondst van het levenloze lichaam van een prostituee de start van alweer een belabberde dag.
Dan worden er nog zes lijken worden gevonden in een afgebrande woning waarvan alle ramen en deuren
zijn dichtgetimmerd. Het lijkt de kans bij uitstek om te bewijzen dat Logan niet thuishoort in Steels unit.
Maar dan duikt er een tweede vermoorde prostituee op.
Ten oosten van de zon / druk 1 Mar 03 2020 In 1928 vertrekken drie Engelse vrouwen naar India in de
hoop daar een beter bestaan op te bouwen.
Belijdenissen van een Italiaan Sep 20 2021 Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine stadstaatjes
en gebieden die bezet waren door Frankrijk, Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino Altoviti
zijn Belijdenissen opent met de woorden: `Ik werd geboren als Venetiaan, maar zal [...] sterven als Italiaan.
Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de Italiaanse eenwording, het Risorgimento, blikt Carlino
openhartig terug op de hindernissen die een jongeman moet overwinnen om volwassen te worden en op zijn
worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino groeit op in kasteel Fratta, in de provincie van Veneto.
Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt hij al jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië,
Genua, Rome, Milaan en Napels. Ook de liefde kruist zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter,
trekt hem voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een
weergaloos en gepassioneerd portret van het verval van het eeuwenoude feodale regime dat in Italië zo
lang de scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over hartstocht, moed, vergeving, opoffering en deugd
een boek vol vitaliteit.
“L'” Éta presente May 29 2022
Cliffrock Castle Jun 05 2020 Downton Abbey in de eenentwintigste eeuw: het verhaal van een droombaan
op een kasteel in Schotland Als de Nederlandse Josephine Rombouts met haar gezin aan de Schotse
westkust gaat wonen, grijpt ze de kans om housekeeper op het plaatselijke kasteel te worden met beide
handen aan. Zonder enige kennis van huishouding of de Britse elite probeert ze zich staande te houden in
haar nieuwe omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse landeigenaren, Franse koks, Schotse
onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette en tradities. Met humor en scherpe observaties beschrijft
Rombouts een microcultuur waarvan het bijna onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog bestaat.
Tafeldekken met een meetlat, de strenge regels voor het dragen van tweed – ze verbaast zich vaak, maar
leert snel. De verlaten, ruige natuur van Schotland vormt het fraaie decor van haar belevenissen.
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Jan 13 2021 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden aanspreken.
Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie Reviews.
Deze bundel bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17delige fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee bestsellers in één handig
bestand. Een geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal rondom
een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring.
Thorgrin, de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt
dat hij anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij
de mannen van de Koning en de Ring te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant
van het Ravijn. Wanneer hij door zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor de
Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit,
vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof
heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet
uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht,
ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij
moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat
hij mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere
lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de koning. Terwijl hun
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verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe
krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een moeder die
hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voordat
Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn training afronden.
Maar die wordt plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn
liefde bedreigen en hem en het gehele koninkrijk ten onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN vertelt het epische verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken,
intriges en politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad.
Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons
meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek
bevat 82.000 woorden.
Ik weet je wachtwoord. Een journalistieke thriller over de duistere kant van het internet Jul 27
2019 Gelekte wachtwoorden, geplunderde bankrekeningen of gestolen naaktfoto's: hackers zijn ontzettend
vaak in het nieuws. Maar wat schuilt er achter die verhalen? Voor zijn werk bij RTL duikt tech-journalist
Daniël Verlaan al jaren in de duistere wereld van hackers en hoe zij inbreken op computers, smartphones
en je online-accounts. In de krochten van het web komt hij de meest bizarre en spannende verhalen tegen,
waarvan hij de belangrijkste in dit boek uit de doeken doet. 0'Ik weet je wachtwoord' laat zien wat er
allemaal in deze digitale uithoeken gebeurt, en hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt beschermen - zelfs als je
helemaal niet zoveel van het internet begrijpt. 0.
Koorts Jul 07 2020 Koorts van Saskia Noort: een koortsachtige zoektocht over het vredig ogende eiland,
langs de mooiste maar ook de lelijkste plekken die Ibiza rijk is - en een gruwelijke waarheid komt aan het
licht. Koorts is een spannende thriller van bestsellerauteur Saskia Noort. Wanneer Dorien de uitbundige
Ellen ontmoet wordt ze geconfronteerd met de voorspelbaarheid van haar leven. Ze verbreekt haar relatie
en vertrekt met haar vriendin naar Ibiza. Samen storten ze zich in het feestgedruis. Tot een van hen
plotseling verdwijnt. Vanaf dat moment begint een koortsachtige zoektocht over Ibiza. Saskia Noort zette in
één klap de Nederlandse literaire thriller op de kaart met Terug naar de kust. Daarna verschenen De
eetclub, Nieuwe buren, De verbouwing, Koorts en in november 2013 Noorts nieuwste thriller Debet. Noort
was best verkopende thrillerauteur in 2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer dan 2,5 miljoen
exemplaren van haar thrillers verkocht.
L'Italia che scrive Aug 20 2021
Niet meer dan een ademtocht Sep 28 2019 Op fijngevoelige wijze vertelt de vrouw van de acteur Gérard
Philipe hoe zij na het sterven van haar man vecht met het raadsel van de dood en probeert een zin te vinden
voor haar verdere leven alleen.
De vorm van water Apr 27 2022 De dood van een politicus uit een Siciliaanse stad die op een ongunstig
bekend staande plek half ontkleed is gevonden, lijkt op een natuurlijke dood, maar commissaris Montalbano
heeft zo zijn twijfels.
Auxiety Dec 12 2020 Je begrijpt het niet. Ik heb dit nodig, weet je hoeveel shit er nog steeds over me
gezegd wordt? Ik heb cijfers nodig, cijfers liegen niet. 'Een muzikale pageturner over het gewicht van
succes.' - ALI B 'Dit boek is voor de liefhebber van literatuur, muziek én maatschappelijke vraagstukken.' TIM HOFMAN 'Geheime liefdes, grote ego's en angst om jezelf te verliezen. Auxiety geeft een soms pijnlijk
maar herkenbaar inkijkje in het streamingtijdperk.' - ANGELIQUE HOUTVEEN 'Dieuwertje Heuvelings is op
papier net Paagman.' - MULA B Dieuwertje Heuvelings (1989) is sinds 2007 werkzaam in de
muziekindustrie en was onder andere playlist editor bij Spotify, waar ze de explosieve groei van de
Nederlandse hiphop van dichtbij meemaakte en vormgaf. Daarnaast schreef ze voor SSBA Salon en
Hard//hoofd. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
I dolori del giovane Werther illustrated Nov 03 2022 I dolori del giovane Werther è un romanzo epistolare
di Johann Wolfgang Goethe pubblicato nel 1774. Il Werther (come viene anche chiamato riduttivamente)
appartiene alla giovinezza di Goethe ed è considerato un'opera simbolica del movimento Sturm und Drang,
anticipando molti temi che saranno proprio del romanticismo tedesco.
La signora delle camelie Sep 01 2022 Introduzione di Irene Bignardi Traduzione di Luisa Collodi Edizione
integrale Scritto nel 1848, quando l’autore non aveva che ventiquattro anni, il romanzo La signora delle
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camelie creò subito un mito, entrato nell’immaginario di intere generazioni e diventato protagonista delle
scene, sia del teatro di prosa che del teatro d’opera, nonché degli schermi del cinema. Lo stesso Dumas ne
realizzò una versione teatrale, affidandola a Sarah Bernhardt. Pochi anni dopo, Giuseppe Verdi saprà farne
una trasposizione sublime, in musica, con La Traviata. Margherita Gautier, alias Violetta, è diventata così
una figura a sé stante: un mito appunto, con il quale si sono confrontate dive come Eleonora Duse, Greta
Garbo, Maria Callas. André Maurois ha scritto: «La signora delle camelie fa capire perché Maupassant e
Tolstoj considerassero Dumas figlio uno dei più grandi romanzieri del loro tempo». Per Irene Bignardi è «il
romanzo sul prezzo della donna», amante o moglie che sia, traviata o no. «C’era, in quella donna, qualcosa
che somigliava al candore. Si vedeva benissimo che era ancora alla verginità del vizio. Il passo deciso, la
figura slanciata, le narici rosee e aperte, i grandi occhi leggermente cerchiati di azzurro, denotavano una di
quelle creature ardenti, che spandono tutt’intorno un profumo di voluttà, come quei flaconi d’Oriente...»
Alexandre Dumas (figlio) figlio dell’Alexandre Dumas autore de I tre moschettieri, nacque a Parigi, nel
1824. Il romanzo La signora delle camelie, ispirato alla figura della sua amante, Alphonsine Duplessis, gli
aprì, ancora giovanissimo, le porte del successo. Tra le altre sue opere ricordiamo La società equivoca
(1855), L’amico delle donne (1864) e Francillon (1887). Morì a Marly-le-Roy nel 1895.
Droomanalyse Sep 08 2020
De zandbak Oct 29 2019 Peppa en haar vriendjes doen net alsof de zandbak een tropisch eiland is, waar ze
gaan wonen. Er komen wegen en huizen... En alle spullen op het eiland lijken net echt! Peppa en haar
vriendjes doen net alsof de zandbak een tropisch eiland is, waar ze gaan wonen. Er komen wegen en
huizen... En alle spullen op het eiland lijken net echt!
Vers bloed Feb 11 2021 Een verkrachter teistert de gure straten van Aberdeen. Agent Jackie Watson, de
vriendin van inspecteur Logan McRae, biedt zich aan als lokaas. Na een paar koude nachten hebben ze een
verdachte te pakken: de mateloos populaire aanvaller van FC Aberdeen. De arrestatie zet veel kwaad bloed
onder de aanhang van de club en de politie moet hem al snel weer vrijlaten: de voetballer heeft voor elk
incident een alibi.Terwijl bijna alle aandacht van de politie en de media uitgaat naar de verkrachtingen
onderzoekt Logan een tweede zaak. In een loods bij de haven wordt het verminkte lichaam van een
onbekende man gevonden. Als Logan ontdekt dat de man te zien is in een aantal illegale pornofilms lijkt het
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erop dat een plaatselijke liefhebber van bondage zijn hobby misschien iets te serieus neemt... In hun
zoektocht naar antwoorden raken Logan en Jackie verstrikt in een obscure wereld van pornografen,
seksshops, sm en voetbal.
Blond Date Nov 30 2019 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee: De jongen die je
meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie Vickery dient
zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te houden. Helaas heeft
Katie het net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze
hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van
een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus
niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt
om op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de allereerste
keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie toen voor
een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie
haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan
dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in
New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden
in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit
boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’
Mijn droom van Afrika Aug 27 2019 Ik moet toch een leven kunnen opbouwen na Afrika, denkt Corinne
Hofmann bij zichzelf na een lezing over haar tijd bij de Masai. Ze besluit een sabbatical te nemen en op
zoek te gaan naar wat ze echt wil. Ze maakt een voettocht van 720 kilometer door Namibië en laat zich
meevoeren door het prachtige land. Kenia mijdt ze bewust, om eindelijk los te komen van haar verleden
daar. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Corinne moet toegeven dat het land haar trekt...
Wanneer haar dochter Napirai te kennen geeft dat ze haar vader wel zou willen zien en dat ze op zoek wil
gaan naar haar roots, nemen moeder en dochter een aantal weken vrij om Napirais geboorteland beter te
leren kennen. Eenmaal weer in Kenia wordt Corinne in vervoering gebracht door de prachtige rode kleuren
van de Masai-krijgers en de onvergetelijke geuren van haar tweede vaderland. Na een reis van twee
maanden is het eindelijk zover: Napirai ontmoet haar vader Lketinga, Mama Masulani en haar halfzusjes.
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