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If you ally need such a referred Bajaj Pulsar 150 Dtsi Workshop Manual book that will have enough money you worth, acquire the
deﬁnitely best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to comical books, lots of novels, tale, jokes, and
more ﬁctions collections are then launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Bajaj Pulsar 150 Dtsi Workshop Manual that we will entirely oﬀer. It is not
almost the costs. Its not quite what you compulsion currently. This Bajaj Pulsar 150 Dtsi Workshop Manual, as one of the most working
sellers here will deﬁnitely be in the midst of the best options to review.

MELINA SKINNER
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene
geschiedenis Boekerij
MISDAAD IN HET DONKER (EEN LACEY
DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek
drie in een aantrekkelijke nieuwe cozy
mystery serie vanFiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas
gescheiden, heeft een drastische
verandering doorgemaakt: is heeft het
gejaagde leven in New York City achter
zich gelaten en heeft zich gevestigd in het
schilderachtige Engelse kustplaatsje
Wilfordshire. Het is bijna zomer, en Lacey
is dolverliefd op het stadje en haar
vriendje, die banketbakker is. Ze heeft
zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de
nieuwe eigenaresse van een plaatselijke
B&B. En wanneer haar vriendin van haar
diensten gebruik wil maken om haar hotel
in te richten en ze bijna alles in Lacey’s
antiekwinkel koopt, krijgt haar
onderneming een ﬂinke boost. Alles gaat
perfect—tot iemand op mysterieuze wijze
sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat
weer eens op zijn kop en het inkomen van
haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het is
aan Lacey en haar hond om het mysterie
tot op de bodem uit te zoeken. Boek #4
van de serie is binnenkort beschikbaar!
Toevluchtsoord Singel Uitgeverijen
Familiegeheimen - het slot van een
trilogie, samen met Judas en Dagboek van
een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door
anderen. Een leven waarin Astrid
Holleeder het heft in eigen hand neemt,
en kiest voor de liefde en niet voor de
haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid
Holleeder openhartig en meeslepend over
het leven dat zij en de andere leden van
de familie - moeder Stien, dochter
Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen
Richie en Francis - leiden, voor en tijdens
het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over
een leven daarna. Hoe neem je afscheid
van een gezinslid? Hoe leef je met
gevoelens van schuld, angst en verraad;
hoe verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de

buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar
therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de
hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder
schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even
naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen,
die ik haar nog niet heb durven stellen. En
dan kan ik verder met mijn leven.'
In corontaine A.W. Bruna Uitgevers
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man
Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft;
zij is de dochter van een succesvolle Britse
juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste
verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa
met miskramen worstelt, trekt Elliot zich
terug en brengt hij steeds meer tijd door
op een nabijgelegen kaneelplantage met
uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer
hij plots sterft moet Louisa het mysterie
dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich
onverwacht aangetrokken tot eigenaar
Leo, een ruige man met een bewogen
verleden. En wanneer Elliots schokkende
verraad naar boven komt en niets meer is
wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa
terechtkan. Dinah Jeﬀeries werd in 1948 in
Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze
negen was naar Engeland, maar behield
altijd een grote voorliefde voor ZuidoostAzië. Zij is de bestsellerauteur van onder
andere De vrouw van de theeplanter en
De dochter van de zijdekoopman. Over
Voor de moesson: 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner en
bevestigt Jeﬀeries' reputatie als een
sublieme verteller en een scherpzinnig
observator van de twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.' Lancashire Post
Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' Santa Monteﬁore 'Rijk en
ongelooﬂijk levensecht. De vrouw van de
theeplanter is historische ﬁctie op haar
best. Gewoonweg betoverend.' The
Sunday Express

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van
Sunset Harbor – Boek 2) Harlequin
Susan van Eyck werd voor haar
debuutroman ‘Mijn beeld van jou’
geroemd als ‘de Nederlandse Jojo Moyes’.
In haar tweede roman ‘Stuk van jou’
maakt ze die verwachtingen opnieuw
waar. Emma is 33 en voelt dat haar leven
stilstaat. Sinds het overlijden van haar
grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt
ze dat ze het verleden niet los kan laten.
Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar
beste vriendin, en van Wout, die Boris’
beste vriend was. Als Wout onverwacht de
kans krijgt een tijd in Engeland te gaan
wonen en Emma meevraagt, besluit ze in
een opwelling ja te zeggen. Misschien is
een andere omgeving net wat ze nodig
heeft. Als Emma in Engeland een nieuwe
liefde ontdekt, heeft ze het daar heel
moeilijk mee – het voelt alsof ze Boris
verraadt. Maar net als Emma tot het besef
komt dat ze haar verleden niet haar
toekomst kan laten bepalen, gebeurt er
iets waardoor ze misschien helemaal geen
keuzes meer heeft... ‘De lezers werden
ontroerd, er werden tranen weggepinkt.
Wat zijn we trots dat een Nederlandse
auteur op deze manier weet te
debuteren!’ Juryrapport Hebban Feelgood
Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s
licht te verwoorden. Aangrijpend,
ontroerend en knap geschreven.’ NBD
Biblion
Sterspeler Hartwick Publishing
Let’s party! Ellie Marone is van plan het
beste bruidsmeisje ooit te worden. Het
enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: de bruid in een te strakke jurk te hijsen de champagne te ontkurken - en, o ja,
NIET in bed te belanden met de getuige
van de bruidegom Hoe moeilijk kan het
zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige
van de bruidegom is niemand minder dan
de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar
geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af het brak haar hart, maar ze had geen keus
- waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om haar
alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar
best om hem te weerstaan - een toekomst
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voor hen samen zit er nog steeds niet in maar door de blik in zijn ogen smelt haar
voornemen al snel als sneeuw voor de
zon...
Waterland HarperCollins
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan
een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp!
Daarna vroeg hij welke columnist
onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste
plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele
wereld. Bruut uit balans door de moord op
George Floyd. Iedereen is ondertussen op
weg naar het nieuwe normaal, wetende
dat het oude normaal ook niet echt
normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?
Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel
zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet
namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat
zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Bij elke wending Dutch Venture Publishing
Eens begeerd is het derde boek in de
bestseller-serie met Riley Paige, die begint
met Eens weg (boek 1): een gratis
download met meer dan 100 vijfsterren
recensies! Als er in Phoenix dode
prostituees worden gevonden, wordt er
eerst niet veel aandacht aan besteed.
Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt,
beseft de plaatselijke politie al snel dat er
een seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te
boven. Gezien de unieke aard van de
misdaden wordt de FBI erbij geroepen,
want ze hebben hun meest briljante geest
nodig om deze zaak op te lossen: Special
Agent Riley Paige. Riley, die nog moet
bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij
elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar
als ze over de trieste aard van de
misdaden hoort en beseft dat de
moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt
ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht
op de ongrijpbare moordenaar en haar
obsessieve karakter laat haar te ver gaan;
dit keer misschien wel veel te ver om haar
nog van de afgrond terug te kunnen
trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar
de verontrustende wereld van prostituees,
van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze
vrouwen onderling sprankjes hoop zijn,
hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een
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tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een
panische race tegen de klok om de
diepten van de geest van de moordenaar
te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt
haar naar een uitkomst die zelfs voor haar
te schokkend is. Eens begeerd is een
duistere psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is het derde
deel in een meeslepende nieuwe serie –
met een geliefd nieuw personage –
waardoor je tot diep in de nacht blijft
lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
The Advertising Red Books: Business
classiﬁcations Boekerij
De bijzondere zoektocht van Merlijn
Kamerling naar zijn vader, nu in midprice
Het leven en de dood van Antonie
Kamerling staan bij miljoenen mensen in
het geheugen gegrift. Maar zijn zoon
Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit
een aﬂevering van GTST bekeken, geen
ﬁlms van zijn vader opgezet of interviews
gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het
misschien ook wel niet. Inmiddels is
Merlijn begin twintig en voor hem voelt het
soms alsof ook zijn eigen leven op een
bepaalde manier stil is blijven staan en hij
denkt dat dat iets met zijn vader te maken
kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn
daarom echt op zoek naar wie Antonie
was. Merlijn bezoekt familieleden en
vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg
ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij
wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat
weten zij van Antonie, van zijn depressies?
En kunnen ze Merlijn helpen aan meer
mooie herinneringen aan zijn vader? En
wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt
zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat
Merlijn op zoek naar antwoorden in alles
wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers
‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde
Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn
vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en
ontzettend moedig is. Want als je zo’n
zware stap durft te nemen kun je door met
het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot
het graf van zijn vader op Zorgvlied
bezoekt, komt hij tot een prachtige
verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend
eerlijk.’ De Telegraaf
De Saﬃerweduwe PHI Learning Pvt. Ltd.
Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats:
een eiland voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar
€ 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze
hoort dat de vrouw is overleden, wil ze
graag de plaats bezoeken waar haar
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grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse kust.
Sandrine reist af naar het koude, grijze
eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in
1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat
de bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets vreselijks
gebeurd, want de bewoners zijn na al die
jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten,
alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen
krijgt dat er een jonge vrouw op het strand
is aangetroﬀen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan.
De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan
op een eiland niet ver van de Franse kust.
Het probleem? Niemand heeft ooit van dat
eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust!
Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is
wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een
ongelooﬂijk goede psychologische thriller
die je constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog
nooit zo’n goeie thriller gelezen.
Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Het complot van Laken Lindhardt og
Ringhof
Mijn liefde voor Mason was oneindig. We
waren twee delen van een geheel dat
verbonden hoorde te zijn. En een
verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke
dag was beter dan die ervoor en ik dacht
niet dat we nog gelukkiger konden
worden. Verblind door mijn liefde voor
Mason, negeerde ik de scheuren die ons
geluk begon te overschaduwen. Al had het
de impact van de diepere reden niet
kunnen verzachten. De kloof die daardoor
tussen mij en Mason ontstond was nog
nooit zo groot geweest. We werden beiden
gedwongen alles te geven om te redden
wat reddeloos leek te zijn. Toch vonden we
licht in de duisternis en bleek onze
diepgewortelde liefde groot genoeg te zijn
om het dieptepunt te overstijgen. We
waren er sterker uitgekomen en niets leek
ons nog te kunnen deren. Niet wetende
hoe fout ik het had gehad met die
gedachte, kwam op het meest
onverwachte moment onze grootse
beproeving. Een beproeving dat ons einde
kon betekenen.
Vuurwerk in de sneeuw A.W. Bruna
Uitgevers
This completely revised and updated text,
now in its Third Edition, continues to
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explain the underlying concepts of product
management. In the process, the book
equips the budding as well as the
practising managers with suﬃcient
knowledge about how to deal with
diﬀerent problems faced in managing any
typical fast moving consumer good or
durable product. Divided into three parts,
the book provides, in Part I, a macro
perspective of the Indian market. Part II
oﬀers an analytical discussion interspersed
with vivid illustrations on conceptual
issues like branding, segmentation,
positioning and diﬀerentiation. Part III
features several new products; it also
provides latest information on the
products presented in the earlier edition.
In addition, it analyzes the current market
situation prevailing for a particular product
in India. Finally, here, each chapter shows
how leading companies are successfully
marketing the particular product in the
Indian market. WHAT IS NEW IN THIS
EDITION : The new edition incorporates
the challenges oﬀered by many new
trends like growth of modern trade,
explosion of the media, and the increasing
inﬂuence of rural market in India. Chapters
on The Indian Market: Emerging
Panorama, and New Marketing Challenges
expose the students to contemporary
concepts and examples. Part III oﬀers new
chapters on market analysis on products
such as Tea, Soft Drinks, Chocolates,
Malted Beverages, Packaged Drinking
Water, Tooth-Paste, Detergents, Fairness
Cream, Footwear, Mobile Phones, and
Digital Camera. Besides, it gives up-todate background information for other
products covered in the earlier edition.
The Student CD contains a set of
PowerPoint Presentations (PPTs) of 20
products. This well-established study has
been widely adopted as a textbook in MBA
programmes across the country. The Third
Edition is more profusely illustrated with
exhibits, diagrams and PPTs, and should
be of immense utility and worth to the
students of management as well as
practising brand managers and executives
in the advertising arena.
Zondagsleven Lev.
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen
deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook
wat te vieren, want Snow Crystal, het skiresort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin,
bij hem moet logeren, en hij mag absoluut
niet laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Ski-

instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat
het problemen zal opleveren dat ze een
paar weken een huis zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze geen van beiden
hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
Verlichte duisternis Thomas Rap
Rinkelende telefoons, felle lampen,
rumoerige collega’s én haar hond mag
niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een
ware beproeving. In Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een
veilige en overzichtelijke wereld voor
zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd
boven water kan houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het turbulente pad
van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor
haar hond Romy, voor de mensen om haar
heen, en in het bijzonder voor die ene man
die zo zijn best doet haar te begrijpen...
Waar Zondagskind ging over opgroeien
met autisme, gaat Zondagsleven over je
eigen weg vinden en trouw blijven aan wie
je bent.
Het meisje dat bleef leven Ambo|Anthos
Waargebeurd verhaal van de auteurs van
De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar
Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal
voor het artsenproces in Neurenberg Hedy
Epstein is een meisje als vele anderen. Ze
is veertien jaar oud en leeft een rustig
leven met haar joodse familie in een klein
Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de
ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar
ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze
word op het Kindertransport naar
Engeland gezet, net voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen overweldigt.
Acht jaar later keert ze terug naar
Duitsland, waar de processen tegen de
nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat
voor de Amerikaanse overheid werken: in
de archieven moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het Artsenproces in
Neurenberg. In dit proces worden 23
artsen beschuldigd van onmenselijke
experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het
verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze
in de archieven ook naar sporen van haar
ouders, van wie ze voor het laatst wat
heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt
een zwaar proces, maar Hedy gaat de
heftige strijd aan en besluit te blijven
vechten zonder op te geven. De pers over
De fotograaf van Auschwitz ‘Een
ontroerend bewijs van de kracht van een
man die vocht om zijn menselijkheid te
bewaren in een tijd van mensonterende

3

3

wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een
bescheiden maar onovertroﬀen getuige
van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een
gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten,
Boek van de Dag
PRODUCT MANAGEMENT IN INDIA
Sophie Love
Op het politiebureau zit een jongen van
zestien nagelbijtend te wachten op de
inspecteur die hem komt ondervragen. Hij
heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval.
Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf
om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven,
misschien is Nathan wel een etter. Af en
toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij
niet.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen
Blake Pierce
Waarom heb ik haar laten gaan? Op die
vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik
die vraag ook beantwoorden als ik dat zelf
niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik
laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later
kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog
net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze
heeft nog steeds die vurige blik in haar
ogen en draagt een strak jurkje, waardoor
ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze
niet onder het vuil in een kooi zit
opgesloten… is ze bloedmooi. Ze is er ﬂink
op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag
te zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Carwash De Fontein Romans & Spanning
Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met
haar man een bed and breakfast
begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse
zon geeft ze kookcursussen aan toeristen
en van het begin af aan is het een groot
succes. Het leven lacht haar toe, maar wat
vrijwel niemand weet is dat ze niet
vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al
meer dan tien jaar draagt ze een geheim
met zich mee en door de komst van een
jonge Nederlandse vrouw en haar moeder
dreigt het verleden haar nu in te halen.
Tijdens een etentje valt een naam.
Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid
had genomen, maar nu blijkt dat sommige
zaken niet weggaan. Dat fouten niet
zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
Slecht Plunkett Research, Ltd.
Als je maar een van je twee kinderen kunt
redden, wie kies je dan? Will is eind
veertig en vader van een tweeling. Zijn
vrouw heeft hem verlaten toen zijn
dochters nog in de luiers zaten en
sindsdien heeft ze zich niet meer laten
zien. Hij weet zich goed te redden: Georgie
en Kay worden overstelpt met liefde en
Will verdient met zijn saaie
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administratieve baan genoeg om hen te
kunnen onderhouden. Als Georgie op haar
zestiende een zeldzame nierziekte blijkt te
hebben, biedt Will zich direct aan als
donor. Zonder een nieuwe nier heeft ze
niet lang meer te leven. Maar dan blijkt
Kay dezelfde ziekte te hebben als haar
zus. Will moet een beslissing maken. Moet
hij zichzelf opoﬀeren? Moet hij op illegale
wijze nieren kopen voor zijn dochters?
Moet hij kiezen voor één van hen? Of is er
een oplossing die zo angstaanjagend is dat
hij er niet eens aan durft te denken?
De kracht van een crisis Lannoo
Meulenhoﬀ - Belgium
Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John
Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de
Republiek Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog.
Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en
snelheid maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt geselecteerd
voor het nationale jeugdteam dat een
toernooi zal spelen in Amerika, beseﬀen
Samuel en zijn familie dat dit zijn leven
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voorgoed kan veranderen. De scouts van
alle belangrijke universiteiten zijn
aanwezig – een studiebeurs en een plek in
een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al
die andere getalenteerde spelers?
Jongemannen die al jaren gevolgd worden
door de experts, terwijl niemand ooit van
Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de
aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het
oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt
dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft
er nog maar één manier over om zijn
familie ooit weer terug te zien: zij moeten
naar Amerika komen. Om dat voor elkaar
te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Plunkett's Transportation, Supply Chain &
Logistics Industry Almanac 2009 A.W.
Bruna Uitgevers
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King
New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in
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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
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