The Secret Of Leadership Kindle Edition By
Prakash Iyer Literature Fiction Kindle E S
Een tweede pad Een voor een Van vader op zoon Een goede daad De ontdekking De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo De terugkeer van Sherlock Holmes Jij Bent Mijn Leven
Moonraker De ballade van slangen en zangvogels De vier windstreken 1984 De
Teruggekeerden De Elfen Van muizen en mensen / druk 1 Eiland in bloei De meisjes van
Ravensbruck Het laatste dat ze deed Echtgenote Zelfcompassie Brug der zuchten Roest De stille
patiënt Wij twee De legende van de vuurberg Twee zusjes Belofte maakt schuld De oplichters
Op doorreis Het land met de gouden kust Verdacht van moord Meisje A In Londen en Parijs De
schaduw van de kauri-boom De roep van het land De klokkenluider Beter wordt het niet Het
land van belofte Vannacht ben je dood Midzomernachthitte
Right here, we have countless books The Secret Of Leadership Kindle Edition By Prakash Iyer
Literature Fiction Kindle E s and collections to check out. We additionally find the money for
variant types and with type of the books to browse. The up to standard book, fiction, history, novel,
scientific research, as competently as various other sorts of books are readily straightforward here.
As this The Secret Of Leadership Kindle Edition By Prakash Iyer Literature Fiction Kindle E s, it
the-secret-of-leadership-kindle-edition-by-prakash-iyer-literature-fiction-kindle-e-s

1/23

Download File
fietsersbondhaagseregio.nl on
December 5, 2022 Free Download Pdf

ends up swine one of the favored books The Secret Of Leadership Kindle Edition By Prakash Iyer
Literature Fiction Kindle E s collections that we have. This is why you remain in the best website to
look the unbelievable ebook to have.

De stille patiënt Dec 13 2020 Zij is de enige die
weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar
kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar,
gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis
in een goede buurt in Londen. Maar als haar
man op een avond thuiskomt doet ze iets
verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het
gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering
om te praten, of een verklaring te geven voor
haar daad, maakt de moord op haar man tot een
mysterie dat tot de verbeelding spreekt van
media en publiek. Haar kunst wordt
onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle
media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft
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lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om
Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia
aan het praten te krijgen en het motief voor haar
daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden
zoektocht naar de waarheid brengt hij ook
zichzelf in gevaar.
Jij Bent Mijn Leven Mar 28 2022 Arsen besluit
uit eten te gaan met Lydia en Silke, maar de
avond verloopt niet zoals hij had gehoopt. In
feite gaat het helemaal verkeerd. Conrad
vergezelt Roland naar een feestje van het werk,
en wanneer hij langs de toiletten loopt, hoort hij
een geluid dat hij nooit zal vergeten. Het wordt
een avond die hij nooit zal kunnen vergeten,
maar om een reden die hij zich nooit had kunnen
voorstellen. Sean weet nog steeds niet zeker wie
er achter hem aan zit, of waarom. De dood lijkt
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achter elke hoek op de loer te liggen. Scarlet is
de enige die ervoor kan zorgen dat hij niet gek
wordt. Clementine probeert uit de buurt van
Ward te blijven, maar als er iets onverwachts
gebeurt, beseft ze dat ze misschien nooit van
hem verlost zal zijn.
De klokkenluider Oct 30 2019 Advocaten Lacy
Stoltz en Hugo Hatch werken al bijna tien jaar
voor de Board on Judicial Conduct, een
overheidsdienst die het gedrag van rechters
onderzoekt. In al die tijd hebben slechts twee
zaken ertoe geleid dat rechters uit hun ambt
werden gezet, in beide gevallen vanwege
onbekwaamheid. Maar dan wordt Lacy benaderd
door Greg Myers, een advocaat die
noodgedwongen een nieuwe identiteit heeft
aangenomen. Greg vertegenwoordigt slechts één
cliënt, een man die een corruptiezaak aanhangig
wil maken onder de Klokkenluiderswet van
Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die
grote sommen geld heeft verduisterd. Een
rechter die in zee is gegaan met de beruchte
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Coast Mafia. Het is een zaak die de
klokkenluider miljoenen dollars beloning zal
opleveren. Voor de betrokken advocaten blijkt
het echter een levensgevaarlijke zaak te zijn...
De legende van de vuurberg Oct 11 2020 In het
derde en laatste, los te lezen, boek van de Rata
Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland
aan het eind van de 19e eeuw, waar drie jonge
mensen durven te dromen van een betere
toekomst. ‘De legende van de vuurberg’ is na
‘De tijd van de vuurbloemen’ en ‘De zang van de
hoornschelp’ het derde boek van internationaal
bestsellerauteur Sarah Lark over de
belevenissen van de vrouwen van Rata Station in
het Nieuw-Zeeland van de negentiende eeuw.
Nieuw-Zeeland, 1880. Aroha heeft een gelukkige
jeugd, tot de dag dat ze betrokken raakt bij een
groot treinongeluk. Ze wordt naar haar tante
gestuurd, die op Rata Station woont, om daar in
alle rust te genezen. Met hulp van de dromerige
Robin en haar temperamentvolle nichtje March
hervindt ze langzaam weer haar evenwicht – tot
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een onverwachte gebeurtenis opnieuw alle vaste
grond onder haar voeten wegslaat... Sarah Lark
veroverde wereldwijd vele lezersharten met haar
heerlijke familiegeschiedenissen die zich
afspelen in het ruige Nieuw Zeeland van de
negentiende eeuw. Zij schreef eerder de zeer
populaire Kiward Station-serie (‘Het land van
belofte’; ‘Het lied van de wolken’; ‘De roep van
het land’ en de los te lezen roman ‘Een nieuwe
wereld’), de Elizabeth Station-serie (‘Het land
met de gouden kust’; ‘De schaduw van de kauriboom’; ‘De dag van de zonnewende’) en de Rata
Station-serie (‘De tijd van de vuurbloemen’; ‘De
zang van de hoornschelp’; ‘De legende van de
vuurberg’). In haar Caraïben-serie (‘Het eiland
van duizend bronnen’; ‘Dochter van de
mangroven’) neemt ze je mee naar Haïti en
Jamaica in de achttiende eeuw.
De Teruggekeerden Oct 23 2021 VERFILMD
ALS 'RESURRECTION' BINNENKORT OP
NEDERLANDSE TV. Op een mooie
augustusmiddag, bijna vijftig jaar geleden,
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verdronk de achtjarige Jacob Hargrave in de
rivier achter zijn huis. Voor zijn ouders, Lucille
en Harold, was zijn dood een bijna
onoverkomelijke ramp. Inmiddels hebben ze
leren leven met het verdriet, en nu leiden ze een
rustig bestaan. Tot op een dag Jacob, blakend
van gezondheid en nog steeds acht jaar, voor de
deur staat. Jacob is niet de enige die is
teruggekeerd. Overal in het stadje, overal in de
wereld, duiken Teruggekeerden op. Ze hebben
allemaal voedsel en onderdak nodig, en algauw
zijn het er zo veel dat steeds meer mensen zich
bedreigd voelen. Ook in het stadje waar Lucille
en Harold samen met Jacob verder willen leven
als herenigd gezin, wordt de gemeenschap
ernstig ontwricht. Oude vrienden worden
vijanden, en een confrontatie kan niet lang
uitblijven. Niemand begrijpt waarom de doden
zijn teruggekeerd, en hoe dit mogelijk is. Maar
één ding is zeker: in de chaos kiest iedereen
voor zichzelf en voor zijn geliefden - dood of
levend. Om Jacob te beschermen worden Lucille
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en Harold tot keuzes gedwongen die
verstrekkende en dramatische gevolgen hebben.
Meisje A Mar 04 2020 Hét debuut van 2021:
wereldwijd op alle bestsellerlijsten. Verschijnt in
meer dan 25 landen, en de tv/filmrechten
werden al voor publicatie verkocht aan Sony.
Meisje A is een fenomeen: het bepalende boek
van dit decennium. Lex Gracie wil niet aan haar
familie denken. Ze wil niet herinnerd worden
aan haar ouderlijk huis of aan haar bijnaam:
‘Meisje A’, het kind dat ontsnapte. Wanneer haar
moeder in de gevangenis overlijdt en het
familiehuis nalaat aan haar kinderen, kan Lex
het verleden niet langer negeren. Samen met
haar zusje Evie besluit ze de horrorwoning uit
hun jeugd om te toveren tot iets positiefs. Maar
eerst moet ze in het reine komen met haar
broers en zussen – en de jeugd die ze deelden.
Meisje A is een prachtig geschreven en
ongelofelijk indrukwekkende psychologische
roman over familiebanden, herinneringen en –
uiteindelijk – liefde. ‘Kruipt onder je huid en
the-secret-of-leadership-kindle-edition-by-prakash-iyer-literature-fiction-kindle-e-s

dompelt je onder in het verhaal van de
bijzondere Lex.’ Opzij ‘Succesdebuut van
Google-advocaat.’ De Telegraaf ‘De grootste
thriller sinds Gone Girl.’ Elle ‘Een prachtig
geschreven debuut.’ The Guardian ‘Grijpt je
vanaf de eerste pagina bij de keel.’ The
Bookseller ‘Fantastisch.’ Paula Hawkins, auteur
van Het meisje in de trein ‘Een moderne
klassieker.’ Jeffery Deaver
Een voor een Oct 03 2022 Een voor een is de
nieuwste thriller van de Queen of Suspense Ruth
Ware, auteur van In een donker, donker bos en
De vrouw in suite 10. In het exclusieve
alpineskigebied Saint-Antoine komen
aandeelhouders en directeuren van Snoop, een
ultra-populaire app voor muziek, samen om de
deal van hun leven te sluiten. Zal de
samenhorigheid overeind kunnen blijven als er
zoveel geld op tafel ligt? Zullen ze allemaal
miljonair worden of zullen sommigen in de kou
blijven staan? De deadline nadert en de
spanningen lopen hoog op... Maar dan snijdt een
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lawine het chalet af van alle hulp en verdwijnt
een bestuurslid in de sneeuw. Alles lijkt erop dat
ze gevangen zitten met een moordenaar, die het
uiterste doet om zo te krijgen wat hij wil. Wie is
tot deze moord overgegaan en hoelang duurt het
voordat de moordenaar opnieuw toeslaat?
De Elfen Sep 21 2021 Bernard Hennen, De Elfen
1 - De Elfen Onder het elfenvolk ontstaat grote
onrust als bekend wordt dat een van hun
demonische aartsvijanden opnieuw van zich doet
spreken. Twee jonge elfen, Farodin en Nuramon,
worden aangewezen om op onderzoek uit te
gaan. Op hun tocht krijgen ze onverwacht
gezelschap van een mens, de woeste en
onberekenbare noorderling Mandred... Met zijn
Elfen-boeken wist Bernhard Hennen in Europa
binnen luttele jaren een miljoenenpubliek te
bereiken. Centraal in De Elfen, Elfenridders en
Drakenelfen staan de helden van het elfenvolk,
die minstens zo gedenkwaardig zijn als Tolkiens
Elrond en Legolas. In De Elfen-reeks wordt
menig elfengeheim onthuld, menig elfenraadsel
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verklaard en menige elfenstrijd gevoerd, met
mens, orc en demon. 'Bernhard Hennens Elfenromans behoren tot het beste dat de fantasy
heeft voortgebracht.' Wolfgang Hohlbein
De ballade van slangen en zangvogels Jan 26
2022 De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie
motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar
macht kent een prijs. Het is de ochtend van de
boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse
Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool
bereidt de achttienjarige Coriolanus Snow zich
voor op zijn enige kans op roem en succes, als
mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige
familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder
zal vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties.
Hij moet charmanter, slimmer en geraffineerder
te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn
tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit
hem niet mee. Hij krijgt de vernederende
opdracht om mentor te zijn van de vrouwelijke
tribuut uit district 12, het laagste van het
laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut
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verbonden door hun lot: iedere keuze die hij
maakt kan leiden tot gunst of mislukking, zege
of ondergang. In de arena zal worden gevochten
tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus
mee te leven met zijn tribuut… en moet hij
kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels
blijven volgen of doen wat nodig is om te
overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins
werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence
in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal
ook deze prequel snel op het witte doek te zien
zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in
overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot
leven te brengen. 'Met dit boek wil ik de focus
leggen op wie we zijn als mens en wat we nodig
denken te hebben om te kunnen overleven. De
periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem
probeert er weer bovenop te komen, biedt de
perfecte mogelijkheid om met deze vragen te
spelen en daarmee de kijk van de personages op
de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
In Londen en Parijs Feb 01 2020
the-secret-of-leadership-kindle-edition-by-prakash-iyer-literature-fiction-kindle-e-s

Moonraker Feb 24 2022 'Fleming is
weergaloos. Hij is niet af te stoppen.' - New
Statesman Wie is Hugo Drax en waarom speelt
hij, terwijl hij schatrijk is, vals bij het kaarten?
De Britse geheime dienst stuurt James Bond
erop uit om deze en andere vragen omtrent de
ondoorgrondelijke man te beantwoorden. Met
hulp van Gala, Drax' sensuele secretaresse, komt
007 al snel achter het geheim van de geniale,
verdorven multimiljonair. Drax bereidt de
lancering van de Moonraker voor, het grootste,
dodelijkste wapen ter wereld. En Engeland zal
daar zeker niet beter van worden... Ian Fleming
werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij
bezocht Eton College en na een korte periode op
de beroemde Royal Military Academy van
Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau
Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte Fleming voor de marineinlichtingendienst, waar hij van dichtbij
kennismaakte met de spionagewereld die hij in
zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In
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1953 verscheen het eerste boek, Casino Royale,
in 1955 was Moonraker het derde boek in de
reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
Het land met de gouden kust May 06 2020 Dit is
het eerste, los te lezen, boek in de serie ‘De
sterren van Matariki’. Reis terug naar het
weidse Nieuw-Zeeland van de 19e eeuw, waar
vier mensen proberen een nieuwe toekomst op
te bouwen. Ierland, 1846. Kathleen en Michael
zijn in het geheim verloofd en willen naar
Amerika vertrekken. Michael wordt echter van
diefstal beschuldigd en ten onrechte schuldig
bevonden. Hij wordt voor straf naar Australië
verbannen. Kathleen blijft achter, zwanger en
ontroostbaar. Door de omstandigheden
gedwongen trouwt Kathleen met Ian, een
veehandelaar. Aan de andere kant van de wereld
is het Michael met hulp van de Engelse Lizzie
gelukt om te ontsnappen en naar Nieuw-Zeeland
te vluchten. De twee vroegere geliefden lijken
voorbestemd elkaar nooit meer te zien. Maar
dan besluit Ian om de stap naar de nieuwe
the-secret-of-leadership-kindle-edition-by-prakash-iyer-literature-fiction-kindle-e-s

wereld te wagen: samen met Kathleen emigreert
hij naar Nieuw-Zeeland... ‘De sterren van
Matariki’ is de tweede serie van Sarah Lark die
zich in het Nieuw-Zeeland van de negentiende
eeuw afspeelt, en bestaat uit drie boeken: ‘Het
land met de gouden kust’, ‘De schaduw van de
kauri-boom’ en ‘De dag van de zonnewende’.
Het laatste dat ze deed May 18 2021 'Echte
urgentie in het verhaal, een uitstekend plot, een
schokkende misdaad, geloofwaardige
personages.' - Lee Child Voor de fans van Het
meisje in de trein en Gone Girl Vanaf het
moment dat de familie Franklin een charmant
oud huis heeft laten platgooien om er een
gigantisch, zielloos nieuw gebouw neer te
zetten, heeft Liz Jarret een hekel aan hen. Haar
man Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf
verkopen, in de hoop ooit zelf een even zo groot
huis te bezitten, om zich daar druk over te
maken. De enige die ervoor zorgt dat de
burenruzie niet escaleert, is het kleine zoontje
van de Franklins: Charlie. Een lief knulletje dat
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het liefst de hele dag buiten speelt. De
gespannen situatie neemt een schokkende
wending als Liz - doodmoe na een nacht
studeren voor een examen - zonder in haar
spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In eerste
instantie denkt ze dat ze een kat of een hond
heeft aangereden als ze de doffe klap hoort.
Wanneer ze ziet dat het kleine Charlie is, komt
haar leven in een stroomversnelling terecht van
vergissingen, leugens en onherstelbare fouten.
Ze komt terecht in een nachtmerrie waaruit ze
niet kan ontsnappen en die met het uur dat
verstrijkt erger lijkt te worden...
Beter wordt het niet Sep 29 2019 Europeanen
klagen graag dat de Europese Unie zo verdeeld
is, zo traag en zo zwak. Maar geloof het of niet,
het Habsburgse Rijk was net zo. Tijdrekken,
conflicten vermijden, permanent hervormen en
lelijke compromissen sluiten waren hoekstenen
van het Habsburgse bestuur. Met fortwursteln,
doormodderen, gaven de keizers vele volkeren,
talen en culturen een dak boven het hoofd – en
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dat maar liefst zeshonderd jaar lang. Daar kan
de EU, die al even multinationaal is, nog iets van
leren. Kan het zijn dat de grootste Europese
zwaktes tegelijkertijd een kracht zijn? En dat
Europa per definitie alles half doet, en nooit af
is?
Verdacht van moord Apr 04 2020 Bij
onderzoek naar de moord op Richard Tremain
wijst alle bewijs in de richting van Miranda
Wood. Een crime passionel, zo luidt de
conclusie. Maar Miranda heeft de moord niet
gepleegd, en hoe uitzichtloos de situatie ook is,
ze is vast van plan dat te bewijzen. In eerste
instantie is ook Chase Tremain ervan overtuigd
dat zijn broer is neergestoken door zijn exminnares. Tot hij Miranda in de ogen kijkt en
daar totaal andere emoties ziet dan hij
verwachtte. Ten prooi aan twijfel laat hij zich
overhalen om samen met haar op zoek te gaan
naar de werkelijke dader. Al snel is het bewijzen
van Miranda's onschuld echter nog maar bijzaak.
Eerst moeten ze in leven zien te blijven!
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Van vader op zoon Sep 02 2022 Vlak voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog neemt
Harry Clifton dienst bij de marine om te
ontsnappen aan de familiegeheimen en zijn
teleurstelling dat hij nooit met Emma Barrington
zal kunnen trouwen. Bij een schermutseling met
de Duitsers op de Atlantische Oceaan wordt zijn
schip tot zinken gebracht en slechts een
handjevol overlevenden wordt opgepikt door een
Amerikaans cruiseschip. Als Tom Bradshaw, een
van Harry’s officieren, diezelfde nacht alsnog
sterft, grijpt Harry zijn kans en neemt diens
identiteit aan. Bij aankomst in New York beseft
Harry dat hij een grote fout heeft gemaakt. De
problemen die Tom Bradshaw bij zijn vertrek
achterliet, konden wel eens veel groter zijn dan
die van hemzelf, en Harry heeft geen enkele
mogelijkheid meer zijn ware identiteit te
bewijzen.
De vier windstreken Dec 25 2021 Een
indringend portret van een van Amerika’s meest
bepalende tijdperken: de Grote Depressie van de
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jaren dertig Texas, 1934. Miljoenen mensen
zitten zonder werk en langdurige droogte heeft
het leven op de Great Plains stevig in zijn greep.
Boeren vechten om hun land en hun inkomsten
te behouden aangezien de oogsten schraal zijn,
het water opdroogt en stofstormen hen dreigen
te begraven. Een van de donkerste episodes van
de -Grote Depressie, de periode van de Dust
Bowl, is aangebroken. In deze onzekere en
gevaarlijke tijd moet Elsa Martinelli – net als zovelen – een pijnlijke keuze maken: vechten
voor het land waar ze van houdt of naar het
westen trekken, naar Californië, het land van
melk en honing, op zoek naar een beter leven
voor haar gezin. De vier windstreken is zowel
een indrukwekkend portret van Amerika en de
Amerikaanse droom, gezien door de ogen van
een moedige vrouw, als een ode aan hoop,
doorzettingsvermogen en de veerkracht van de
menselijke geest. De vier windstreken in de pers
‘Zeer goed... Een rijk, voldoening gevend boek
over familiebanden, doorzettingsvermogen, en
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vriendschappen en standvastigheid van
vrouwen.’ Booklist (starred review) ‘De kracht
van Hannahs proza brengt de personages tot
leven op een manier die je aan de pagina’s
gekluisterd houdt. Je zult hun overwinningen
vieren, rouwen om hun tragedies, en hun moed
prijzen.’ Associated Press ‘Een episch verhaal
over ontberingen en liefde... Groots en
meeslepend.’USA Today
Eiland in bloei Jul 20 2021 ‘Een roman die je
eraan herinnert hoe het verleden je kan
achtervolgen, en die een paar flinke
verrassingen voor je in petto heeft.’ Jodi Picoult
Als twintiger kon Emily Wilsons leven haast niet
stuk: ze was een bestsellerschrijfster, getrouwd
met een man die zo covermodel had kunnen zijn,
en er was niets wat hun eeuwige geluk in de weg
zou kunnen staan. Tien jaar later liggen de
kaarten heel anders, en is haar relatie gestrand.
Wanneer haar oudtante Bee haar uitnodigt om
een maand door te brengen op Bainbridge Island
in Washington State, hapt Emily meteen toe,
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verlangend naar een rustig plekje aan zee waar
haar gebroken hart kan helen. Terwijl ze
research doet voor haar volgende boek, vindt
Emily een roodfluwelen dagboekje uit het jaar
1943. Ze begint te lezen en ontdekt
verbazingwekkende overeenkomsten tussen
haar eigen leven en dat van de onbekende
dagboekschrijfster... De pers over de boeken van
Sarah Jio ‘Dit spannende verhaal doet veel
denken aan de stijl van de populaire auteur
Nicholas Sparks.’ NBD Biblion ‘Een fascinerend
verhaal over liefde, verlies, schuld en vergeving.’
Publishers Weekly ‘Een hartverwarmende,
boeiende liefdesgeschiedenis.’ Kristin Hannah
Een tweede pad Nov 04 2022 Wanneer het
vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar
beneden stort en ze denkt dat haar laatste uur
geslagen heeft, realiseert ze zich verbijsterd dat
ze niet aan haar echtgenoot of tienerdochter
denkt, maar aan een onbegaan pad van 15 jaar
geleden. Dawn overleeft de crash en begint met
een zoektocht naar antwoorden over de weg die
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ze zo lang geleden achter zich heeft gelaten. Nu
het lot haar een tweede kans biedt, lijkt ze niet
meer zo zeker van de keuzes die ze heeft
gemaakt. Terwijl de twee verschillende
uitkomsten zich aandienen, steken ook de
weggestopte twijfels en geheimen de kop op...
Een goede daad Aug 01 2022 Aloysius Archer,
een oorlogsveteraan en ex-gevangene, probeert
zijn leven na enkele turbulente jaren weer op te
pakken. Maar wat begint als een simpel klusje,
loopt uit op een moordmysterie... Wanneer
oorlogsveteraan Aloysius Archer in 1949
voorwaardelijk vrijkomt uit de gevangenis, waar
hij zat voor een misdaad die hij niet heeft
gepleegd, vestigt hij zich in het stadje Poca City.
Archer heeft een lijst meegekregen met wat hij
verplicht is te doen na zijn vrijlating en wat hem
allemaal verboden is. Hij moet een baan zoeken
en zich regelmatig melden bij zijn
reclasseringsambtenaar. Maar een bar
bezoeken, laat staan alcohol nuttigen, is hem
verboden. Contact met ‘losbandige’ vrouwen is
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al helemaal uit den boze. Archers zoektocht naar
werk brengt hem de eerste de beste avond al
naar een bar waar hij aan de praat raakt met
Hank Pittleman, een van de machtigste
zakenmannen in het stadje. Pittleman biedt hem
een baan aan, maar wat in eerste instantie een
simpel klusje lijkt – het innen van een schuld –
blijkt algauw een stuk complexer te liggen.
Wanneer er een moord wordt gepleegd en
Archer de belangrijkste verdachte is, beseft hij
dat hij wel eens snel weer in de gevangenis zou
kunnen belanden. Tenzij hij zelf de moordenaar
weet te vinden...
De roep van het land Dec 01 2019 In dit derde
en laatste, los te lezen, boek over de vrouwen
van Kiward reis je terug naar Nieuw-Zeeland
aan het begin van de 20e eeuw. Zal Gwyns
achterkleindochter haar weg naar huis vinden?
Nieuw-Zeeland, 1907. De 12-jarige Gloria groeit
op tussen de weidse vergezichten van Kiward
Station. Door haar overgrootmoeder Gwyneira
wordt ze klaargestoomd om later de leiding van
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de uitgestrekte schapenboerderij over te nemen.
Aan haar gelukkige jeugd komt echter abrupt
een einde als Gloria’s moeder Kura, een gevierd
concertfluitiste en operazangeres die in
Engeland haar carrière heeft, besluit haar naar
een kostschool in Engeland te halen. Afgesneden
van de wereld die ze kent en gepest door haar
rijke en arrogante medeleerlingen is Gloria diep
ongelukkig. Ze probeert te voldoen aan de
verwachtingen die haar moeder heeft, maar
uiteindelijk besluit ze koste wat kost terug te
keren naar haar geliefde Nieuw-Zeeland. Ze
smeedt een gewaagd plan, dat echter
levensgevaarlijk blijkt... ‘De roep van het land’ is
een meeslepend verhaal over liefde en verlies,
de betekenis van familie en de vrouwen van
Kiward Station die elk hun eigen plek in de
wereld zoeken. Het verhaal van Gloria, Lillian en
hun families begint in ‘Het land van belofte’ en
gaat verder in ‘De roep van het land’.
Wij twee Nov 11 2020 Opnieuw een prachtige
roman van de bestsellerauteur van onder andere
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The Notebook, Safe Haven en The Longest Ride
Russell Green is pas tweeëndertig, maar hij
heeft alles: een fantastische vrouw, een lieve
zesjarige dochter, een succesvolle carrière in de
reclame en een prachtig huis in Charlotte, North
Carolina. Hij leeft een droomleven, waarin zijn
huwelijk met de betoverende Vivian centraal
staat. Maar deze schitterende buitenkant begint
langzaam barstjes te vertonen... Niemand is
verbaasder dan Russell als zijn leven compleet
op zijn kop wordt gezet. Binnen een paar
maanden verliest hij zijn baan en zijn vrouw en
moet hij alleen voor zijn jonge dochter zorgen
terwijl hij probeert te wennen aan zijn nieuwe
situatie. Als alleenstaande vader gaat hij op zoek
naar een nieuw bestaan – en dat zal hem hevig
op de proef stellen. De pers over de boeken
vanNicholas Sparks ‘Nicholas Sparks weet hoe
hij de juiste snaar moet raken.’ Daily Mail
‘Ontroerend, goed geschreven en extreem
romantisch.’ Booklist ‘Heerlijke feelgoodboeken
waar je direct verliefd op wordt.’ The Guardian
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Roest Jan 14 2021 Buell in Pennsylvania is een
oud, prachtig gelegen mijnwerkersstadje waar
de economische crisis diepe sporen heeft
nagelaten. Roest vertelt het verhaal van Isaac en
Billy, twee jongemannen die niets liever willen
dan de fabriek en hun hopeloze omgeving
verruilen voor een nieuw bestaan in Californië.
Isaac, de intelligentste jongen van zijn klas,
zorgt na de zelfmoord van zijn moeder
noodgedwongen voor zijn vader. Maar nu wil
Isaac weg en niemand zal hem in de weg staan,
zelfs niet zijn beste vriend Billy. Nog voordat ze
samen het stadje goed en wel hebben verlaten,
raken ze betrokken bij een moord, een moord
die hun vriendschap en hun verhouding met de
inwoners van Buell zwaar op de proef zal stellen.
In Roest beschrijft Philipp Meyer met veel oog
voor psychologie de teloorgang van de American
Dream en de vriendschap tussen twee jongens
die de hoop op een beter bestaan niet willen
opgeven.
1984 Nov 23 2021 Nieuwspraak, Big Brother,
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het vocabulaire uit 1984 is in onze taal
opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De
roman van George Orwell uit 1949 over de strijd
van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie
van Waarheid, tegen de alles doordringende
Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft
niets van zijn literarie zeggingskracht verloren.
In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep van een
systeem dat is gegrondvest op de verbreiding
van angst, haat en wreedheid, en dat iedere
vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit
uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als
benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk
dictatoriaal regime.
Zelfcompassie Mar 16 2021 Compassie hebben
met anderen, dat lukt meestal wel. Maar
compassie hebben met jezelf is vaak een stuk
moeilijker. Dat ontdekte psychologe en
boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los
te komen van de problematische relatie met haar
vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde
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mannen en in relaties die haar niet gelukkig
maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon
geven als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat
volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor
jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat
lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het
leven, en het onder ogen zien van je eigen
emoties, zonder te oordelen.
Vannacht ben je dood Jul 28 2019 Deel 4 in De
Sandhamn-reeks, de ijzersterke Zweedse
thrillerserie met wereldwijd meer dan 5,5
miljoen verkochte exemplaren, bekend van de tvserie. Net wanneer het stof in het leven van de
pas gescheiden Nora Linde is gaan liggen, wordt
ze door rechercheur Thomas Andreasson
gevraagd om te helpen bij een zaak: de student
Marcus Nielsen lijkt zelfmoord te hebben
gepleegd, maar zijn moeder weet zeker dat het
moord is. In zijn huis is bovendien
onderzoeksmateriaal aangetroffen dat leidt naar
een verdonkeremaande geschiedenis rondom de
militaire legerplaats Korsö, op een klein eiland
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voor de kust van Sandhamn. Als er nog een lijk
met Korsö in verband gebracht kan worden, rijst
de vraag of daar in het verleden iets gebeurd is
wat niet aan het licht mag komen. Nora Linde en
Thomas Andreasson moeten haast maken in hun
onderzoek, voor dit rookgordijn nog meer
slachtoffers eist. Viveca Sten gaf een glansrijke
carrière als juriste op om zich op het schrijven te
richten – en werd bestsellerauteur. Ze werd
bekend met het bloedstollende Stille wateren,
deel 1 in een reeks psychologische thrillers die
zich afspelen op het Zweedse eilandje
Sandhamn, waar Sten en haar familie al
jarenlang hun zomers doorbrengen. De reeks De
Sandhamn-moorden is geconcentreerd rond
rechercheur Thomas Andreasson en advocate
Nora Linde en heeft vele internationale prijzen
gewonnen, waaronder de Franse Le Prix Polar
voor beste vertaalde thriller. Wereldwijd zijn van
de serie meer dan 5,5 miljoen exemplaren
verkocht, en er werd een populaire tv-serie van
gemaakt.
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Het land van belofte Aug 28 2019 In dit eerste,
los te lezen, boek over de vrouwen van Kiward
reis je terug naar Nieuw-Zeeland in de 19e
eeuw, waar de levens van Helen en Gwyn
onverbrekelijk verbonden raken. Het is 1852, en
in Londen gaan twee jonge vrouwen aan boord
van een schip dat hen naar het verre NieuwZeeland en een betere toekomst moet brengen.
De adellijke Gwyneira is een huwelijk met de
zoon van een rijke landeigenaar beloofd, en ze
hoopt met haar reis naar de andere kant van de
wereld ook haar benauwende leven in Engeland
te ontvluchten. De jonge gouvernante Helen
heeft zich per brief verloofd met een NieuwZeelandse boer op zoek naar een Engelse bruid.
Nu is ze op weg naar een man die ze nooit heeft
gezien of gesproken, om met hem haar leven te
delen. Gwyneira en Helen gaan op zoek naar
geluk in een land dat beschreven wordt als een
paradijs, maar vinden een nieuwe samenleving
die allesbehalve perfect is. In een wereld die
snel vijandiger wordt, kunnen ze alleen op
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elkaar vertrouwen. ‘Het land van belofte’ is een
meeslepende roman over liefde en haat,
vrienden en vijanden, de vrouwen van Kiward
Station en de lotgevallen van twee families die
onverbrekelijk met elkaar verbonden raken. Het
verhaal van Gwyn, Helen en hun families gaat
verder in de boeken ‘Het lied van de wolken’ en
‘De roep van het land’.
De terugkeer van Sherlock Holmes Apr 28
2022 Sherlock Holmes is een fictieve detective
uit de verhalen van de laat-19e-eeuwse,
vroeg-20e-eeuwse schrijver en arts Sir Arthur
Conan Doyle. Het personage behoort inmiddels
tot de bekendste personages ter wereld. Holmes
is vooral bekend vanwege zijn intelligentie, en
zijn vermogen om belangrijke conclusies te
deduceren uit kleine, vaak schijnbaar
onbelangrijke, aanwijzingen.
Twee zusjes Sep 09 2020 Meghann Dontess is
een vrouw die een groot verdriet met zich
meedraagt. Jaren geleden werd zij gedwongen
tot een hartverscheurende keuze, waardoor ze
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de relatie met haar zus Claire verspeelde.
Inmiddels is Meghann een succesvol
echtscheidingsadvocaat die niet in eeuwige
liefde gelooft. Tot ze die ene man ontmoet die
haar van gedachten doet veranderen. Claire
Cavenaugh is voor de eerste keer in haar leven
verliefd. Terwijl haar trouwdag nadert, neemt zij
sinds jaren weer contact op met haar oudere
zus. Na meer dan twintig jaar zullen Meghann
en Claire elkaar weer zien. De bittere jeugd die
zij samen deelden is echter nog lang niet
vergeten.
Echtgenote Apr 16 2021 Ik was eenentwintig
toen de zigeuner me mijn toekomst voorspelde:
Als straf voor je misdaden, zal je je hele leven
slechts van één vrouw houden… maar zij zal
nooit van jou houden. Ik geloofde er niets van.
Tot ik, bijna tien jaar later, Sofia Romano
ontmoette. Ik was hard voor haar gevallen en
was zelfs bereid om voor haar te sterven. Maar
ze liet me in de steek. Nu er een paar jaar is
verstreken, heeft Sofia een echtgenoot nodig.
the-secret-of-leadership-kindle-edition-by-prakash-iyer-literature-fiction-kindle-e-s

Haar vader is overleden en haar moeder
probeert een man voor haar te vinden die hun
familiebedrijf in stand kan houden. Ze is op zoek
naar iemand die machtig is. Check. Iemand die
rijk is. Check. Iemand die knap is. Dubbelcheck.
Dit is mijn kans om de enige vrouw van wie ik
ooit heb gehouden voor me te winnen… en ik zal
ervoor zorgen dat zij hetzelfde voor mij gaat
voelen. Ik heb mijn hele leven nog voor me om
dat voor elkaar te krijgen.
Van muizen en mensen / druk 1 Aug 21 2021 De
eenzaamheid en de hoop eens een eigen
boerderij te bezitten, binden twee mannen op
hun zwerftocht van ranch tot ranch in Californië.
Midzomernachthitte Jun 26 2019 Deel 5 in De
Sandhamn-reeks, de ijzersterke Zweedse
thrillerserie met wereldwijd meer dan 5,5
miljoen verkochte exemplaren, bekend van de tvserie. Het is de langste dag van het jaar en dat
betekent het langste feest van het jaar op
Sandhamn. Nora Linde viert voor het eerst
midzomer met haar nieuwe liefde Jonas. Maar de
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volgende ochtend blijkt dat zijn dochter Wilma
niet thuis is gekomen, en even later wordt er een
lichaam op het strand gevonden – van een
andere tiener. In een wirwar van elkaar
tegensprekende verhalen probeert Nora Linde
samen met rechercheur Thomas Andreasson de
waarheid te vinden – maar dat is nog niet zo
gemakkelijk als er drank en drugs in het spel
zijn geweest, en haar prille geluk met Jonas
ondertussen niet onbreekbaar blijkt te zijn.
Viveca Sten gaf een glansrijke carrière als
juriste op om zich op het schrijven te richten –
en werd bestsellerauteur. Ze werd bekend met
het bloedstollende Stille wateren, deel 1 in een
reeks psychologische thrillers die zich afspelen
op het Zweedse eilandje Sandhamn, waar Sten
en haar familie al jarenlang hun zomers
doorbrengen. De reeks De Sandhamn-moorden
is geconcentreerd rond rechercheur Thomas
Andreasson en advocate Nora Linde en heeft
vele internationale prijzen gewonnen, waaronder
de Franse Le Prix Polar voor beste vertaalde
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thriller. Wereldwijd zijn van de serie meer dan
5,5 miljoen exemplaren verkocht, en er werd een
populaire tv-serie van gemaakt.
De schaduw van de kauri-boom Jan 02 2020
Dit is het tweede, los te lezen, boek in de serie
‘De sterren van Matariki’. Reis terug naar het
Nieuw-Zeeland van de 19e eeuw, waar twee
jonge, sterke vrouwen een nieuw leven durven
op te bouwen. Violet Paisley heeft het niet
getroffen. Als dochter van een arme mijnwerker
met losse handen zijn haar vooruitzichten al niet
best. Maar als ze ongewild zwanger raakt, lijkt
haar leven voorbij voor het ooit de kans heeft
gekregen tot bloei te komen. Matariki Drury is
opgegroeid op Elizabeth Station als de geliefde
dochter van Lizzie en Michael. Maar dan wordt
zij ontvoerd door haar biologische vader Kahu
Heke, een Maori-stamhoofd. Violet en Matariki
weten zich op eigen kracht uit hun benarde
situaties te redden – maar dat gaat niet zonder
slag of stoot. ‘De sterren van Matariki’ is de
tweede serie van Sarah Lark die zich in het
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Nieuw-Zeeland van de negentiende eeuw
afspeelt, en bestaat uit drie boeken: ‘Het land
met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauriboom’ en ‘De dag van de zonnewende’.
Brug der zuchten Feb 12 2021 Louis Charles
Lynch, bijnaam ‘Lucy’, woont al zijn hele leven in
Thomaston, New York. Hij is veertig jaar
getrouwd met Sarah en hun zoon is inmiddels
een volwassen man die op het punt staat het
familiebedrijf over te nemen. Lucy is een dromer
en een echte optimist, een karaktereigenschap
die hij van zijn vader heeft geërfd. Zijn moeder,
die nog steeds volop ontembaar in leven is, is de
drijvende kracht achter zijn bestaan. Dankzij
haar scherpe intelligentie, gecombineerd met
het optimisme van de Lynches, heeft de familie
zich ontworsteld aan haar lage sociale status. Nu
bereiden Lucy en Sarah zich voor op hun –
eerste en enige – reis naar Italië, waar Lucy’s
oudste vriend Noonan woont. Noonan verkoos,
in tegenstelling tot Lucy, de vrijheid boven het
beperkte, kleinsteedse milieu van Thomaston en
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is inmiddels een beroemd kunstenaar. Ter
voorbereiding op hun reis besluit Lucy zijn
geschiedenis toe te vertrouwen aan zijn
dagboeken, in de hoop daarmee het mysterie
van zijn en Sarah’s vriendschap met Noonan te
ontrafelen. In Brug der zuchten wisselen de
geschiedenis van Lucy en die van Noonan elkaar
af in een gestaag crescendo dat voortdurend
verrast.
De meisjes van Ravensbruck Jun 18 2021 Anna
Ellory vertelt in het aangrijpende De meisjes van
Ravensbrück over liefde, de duisternis van de
Holocaust en de hoop op overleven. Bestseller in
Engeland. 1989, Berlijn. De Muur is gevallen en
Berlijn viert feest. Miriam is uit een lastig
huwelijk gevlucht om voor haar stervende vader
Henryk te zorgen. Ze voelt zich schuldig dat ze
hem al jaren maar heel weinig heeft gezien; hij
was het niet eens met haar huwelijk. Dan ziet ze
tijdens het verzorgen een kamptatoeage op zijn
arm en kantelt alles wat ze over hem dacht te
weten. Hij is niet Joods, waarom heeft hij dan in
19/23

Download File
fietsersbondhaagseregio.nl on
December 5, 2022 Free Download Pdf

een concentratiekamp gezeten? Hij heeft nooit
een woord gesproken over de oorlog. Ze gaat op
zoek naar antwoorden en in zijn spullen vindt ze
tot haar ontzetting een kampuniform van
Ravensbrück, het vrouwenkamp. Wanneer ze in
de zomen van het uniform geheime brieven aan
haar vader ontdekt, die daar al 40 jaar verstopt
zitten, probeert ze het mysterie van zijn verleden
te ontrafelen. ‘Ellory's krachtige debuut...
onthult de verontrustende waarheid over deze
vrouwen en hun kracht, opoffering en
uithoudingsvermogen. Pak de zakdoeken er
maar bij!’ Heat Magazine ‘Een buitengewone en
meeslepende roman die me van begin tot eind in
zijn greep hield en ontroerde.’ Mary
Chamberlain, auteur van De kleermaakster van
Dachau
De oplichters Jul 08 2020 Mark, Todd en Zola
zijn rechten gaan studeren om de wereld te
verbeteren. Ze hebben zich alle drie zwaar in de
schulden gestoken, maar met het einde van hun
studie in zicht ziet hun toekomst er somber uit.
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De universiteit is zo middelmatig dat de
afgestudeerden vrijwel nooit in aanmerking
komen voor een goede baan. Sterker nog, amper
de helft slaagt voor het examen om in een
rechtbank te mogen pleiten. En wanneer de drie
vrienden erachter komen dat de universiteit het
eigendom is van een dubieuze
hedgefondsmanager, een man die tevens
eigenaar is van een bank gespecialiseerd in
studentenleningen, beseffen ze dat ze zijn
bedrogen. Maar misschien is er een uitweg.
Misschien is er een manier om onder de
schulden uit te komen, de zwendel aan het licht
te brengen en daarnaast nog wat geld te
verdienen ook. Om dit voor elkaar te krijgen,
moeten ze hun studie afbreken, zich voordoen
als beëdigde advocaten en het opnemen tegen
een miljardair én de FBI. Het is een spectaculair
plan, met een bijzonder kleine slagingskans...
Belofte maakt schuld Aug 09 2020 Drie
vrouwen, en een van hen leeft een leugen. Maar
wie? Is het Lisa? Achtervolgd door haar
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tragische verleden, wil ze niets anders dan een
rustig leven met haar dochter Ava. Is het Ava?
Wordt een held als ze een jongetje redt, maar ze
zit helemaal niet op al die aandacht te wachten.
Is het Marilyn? Heeft een perfect leven: man,
goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment
zal de levens van de vrouwen voorgoed
veranderen. Hun geheimen kunnen hun
ondergang betekenen.
De ontdekking Jun 30 2022 ‘Geweldig. Ik ben
jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan
de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon
er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht
voert hem naar een onderwereld vol drugs en
criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige
verdwenen jongere is. Samen met privédetective
Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een
sekte-achtige organisatie: de Schitterende
Waarheid. Kunnen Simon en Elena de
schimmige praktijken van de Schitterende
Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter
levend terugzien? En waarom lijkt er een
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verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen
vrouw? De pers over de boeken van Harlan
Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame
hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van
een thriller met verrassende wendingen, goed
opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen
en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’
Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’
Vrij Nederland
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo May
30 2022 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo
van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van
een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour
en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van
Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een
internationale lezersfavoriet, over het leven en
de geheimen van een Hollywoodlegende, van de
auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is
negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
stilte eindelijk de waarheid te vertellen over
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haar glamoureuze, maar door schandalen
geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de
onbekende reporter Monique Grant benadert, is
niemand zo verbaasd als Monique zelf.
Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te
maken. In het luxueuze New Yorkse
appartement van Evelyn luistert Monique
gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin
van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze
naar Los Angeles trekt, tot aan haar
onverwachte besluit om de spotlights de rug toe
te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart
een leven van nietsontziende ambitie,
onverwachte vriendschap, grote liefde en de
prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen
wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal
het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns
leven op tragische en onomkeerbare wijze
samenkomt met dat van Monique. De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo is een
betoverende reis, van de grandeur van het
Hollywood van de jaren zestig tot aan de
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hedendaagse, harde realiteit, waarin twee
vrouwen worstelen met de onontkoombare
gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden.
Het is een verhaal over meedogenloze ambitie,
onverwachte vriendschap en een grote,
verboden liefde, geïnspireerd op de levens van
Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava
Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier
leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met
een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' –
LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek,
creativiteit, menselijkheid en voldoende
plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!'
– Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het
boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft
aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van
het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old
Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste
romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die
de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in
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eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews
‘Als je van glitter en glamour houdt en oudHollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je
over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels
79 is.’ - Trendalert
Op doorreis Jun 06 2020 Op doorreis van Lee
Child is een bundel van twaalf spannende
verhalen over Jack Reacher. Op doorreis van Lee
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Child is een bundel van twaalf spannende
verhalen over Jack Reacher. Reacher is altijd op
doorreis en overal waar hij komt, stuit hij op
onrecht, dat hij op karakteristieke wijze aanpakt.
Na 22 thrillers verschijnt nu deze bundel met
tien lange en twee korte verhalen over Jack
Reacher – van zijn kindertijd tot en met zijn
meest recente litteken.
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