Download Free Onan Marquis 5500 Generator
Parts Manual

Onan Marquis 5500 Generator
Parts Manual
Het bloedstollend spannende boek De pion werd
zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over
FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu beschikbaar
als midprice-editie. Een seriemoordenaar, de
illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening
door een schaakstuk achter te laten. Het lukt de
gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te
blijven. Bowers zoekt koortsachtig naar een manier
om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint,
is alles verloren. Deel 1 van adembenemende
thrillerserie nu als midprice. 'Een fascinerende blik op
de scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je
niet missen.' - Ann Tatlock 'Een opmerkelijk debuut.
De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt
naar meer.' - ND thrillerbijlage, vijf sterren
De populaire New Adult-auteur Colleen Hoover
bewijst haar kwaliteit opnieuw met Oprecht.
Hoofdpersoon Auburn heeft een extra baantje nodig
en solliciteert bij kunstenaar Owen Gentry. Ze voelt
zich meteen aangetrokken tot de mysterieuze,
artistieke Owen. Maar hij heeft geheimen. Heel grote
geheimen, die een toekomst voor hen samen in de
weg staan. Vooral als hij ze níét opbiecht. Oprecht is
de vijfde naar het Nederlands vertaalde roman van
de Amerikaanse succesauteur Colleen Hoover.
Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is
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op school niet erg populair, omdat ze een studiebol
is. Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf
ca. 14 jaar.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de
laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt
zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich
inzetten voor het welzijn van alle inwoners van
Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er
staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks
is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet
samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen
chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste
missie waarbij Connor en Jason samen moeten
werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten,
kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft
Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed thriller.'
Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De
Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De
weg van de krijger De weg van het zwaard De weg
van de draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
De Buchanans zijn een hechte maar roerige familie.
Aangevoerd door grootmoeder Gloria, de mater
familias en de schrik van al haar kleinkinderen, staat
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de familie pal voor het familiebedrijf én elkaar. Deel 1
Simpelweg verrukkelijk Voorafje Het gaat niet goed
met The Waterfront, een van de restaurants die in het
bezit zijn van de familie Buchanan. Cal Buchanan
geeft zichzelf vier maanden om de zaak weer op
poten te zetten. Het eerste wat hij daar voor nodig
heeft, is een talentvolle chef kok. De beste in de
wijde omtrek, weet hij, is Penny Jackson. Toevallig is
zij ook zijn ex... Hoofdgerecht Penny kan Cals
aanbod niet afslaan. Als ze een paar jaar in The
Waterfront werkt, kan ze genoeg sparen om een
eigen zaak te beginnen. Wel is het vervelend dat ze
met haar ex te maken krijgt. Gelukkig heeft ze zaken
als romantiek en liefde inmiddels afgezworen, en dat
zal de samenwerking een stuk gemakkelijker maken.
Toetje Dat de temperatuur in een keuken flink kan
oplopen, weten Penny en Cal allebei. Maar de hitte
die zich in de keuken van The Waterfront onwikkelt,
is werkelijk fenomenaal. Ligt het aan het fornuis, of is
er misschien iets héél anders aan de hand?
Smeken is nooit Sadies sterkste kant geweest, maar
dit keer komt ze er niet onderuit. Nikos Konstantos,
ooit haar geliefde, dreigt haar moeder en broertje uit
hun huis te zetten, en ze is bereid alles te doen om te
voorkomen dat hij zijn plan doorzet. Tot haar
verrassing zegt Nikos toe haar familie ongemoeid te
laten. Hij stelt echter wel één voorwaarde: Sadie
moet mee naar Griekenland om een bruiloft te
organiseren. Zíjn bruiloft...
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Een jonge invalide vrouw gaat op zoek naar haar
verloofde, die in de Eerste Wereldoorlog ter dood is
veroordeeld omdat hij, samen met vier andere
soldaten, zichzelf heeft verminkt om het leger en de
oorlog te ontvluchten.
twee oorlogen, een familiegeschiedenis
Minnezangen
Ze zegt te zijn ontsnapt van een eiland. Maar
niemand heeft ooit van dat eiland gehoord.
opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan
Margaretha H. Schenkeveld
Slecht
De gevleugelde kat
Oprecht
Views of Dutch and Indian Journalists
Het Koningshuis van de Scotch
Het Elboersgebergte
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van
Londen naar New York heeft haar een droom baan en een
sexy vriend opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht moet
ze naar Hollywood om de meest begeerde acteur van dat
moment te interviewen: James Jacobs. Met haar beste
vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend van
Rodeo Drive en Malibu Beach. Maar Angela komt er al
snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen bestaat
uit glitter, glamour en zonneschijn. Ze heeft het gevoel dat
James Jacobs, ondanks zijn reputatie van
vrouwenverslinder, echt de enige is die niet nep is. Als de
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paparazzi intieme fotos van haar en James nemen, is
Angela ineens zelf het onderwerp van alle roddels. Kan ze
haar baas en belangrijker nog haar vriend ervan
overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze lezen?
"Onthoud goed: sterven is eervol.' In Massachusetts gaan
zes jongens een vuurgevecht aan met de FBI. Voor ze
gearresteerd kunnen worden, plegen de jongens
zelfmoord. Op één na, maar die weigert te praten. In
Washington DC wordt het lichaam van een meisje
gevonden. Het is de dochter van een senator. Ze blijkt
gewurgd te zijn. Op het eerste gezicht lijken het twee
afzonderlijke zaken, tot FBI-agent Maggie O'Dell ontdekt
dat één naam in beide opduikt: die van Joseph Everett,
een sekteleider. Toeval? Of gaat achter het
charismatische uiterlijk van de Eerwaarde Everett een
levensgevaarlijke psychopaat schuil?
Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton is
gebroken als haar jongere broer Timothy spoorloos
verdwijnt. Samen met een jonge, in armoede vervallen
aristocraat volgt ze Timothys spoor naar Egypte. Niet
alleen de schaduwen van Caïro en Luxor, de
onherbergzame woestenij van de Sahara en de diepten
van de Nijl herbergen gevaar ook Jessica draagt zo haar
geheimen met zich mee...
Wanneer we in het ego leven, zijn wij mensen. Als we in
het Bewustzijn van de Eenheid leven, zijn wij Menselijke
Engelen. Dit boek heeft de Menselijke Engelen
Gemeenschap over de hele wereld geïnspireerd: één jaar
na de publicatie ervan, is het boek inmiddels een
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wereldwijd fenomeen en is spontaan vertaald in vele talen
door de lezers. Wij Zijn Menselijke Engelen is een gids
over het overstijgen van het ego naar de Eenheid die is
geschreven in een unieke stijl, zowel diepgaand en
beknopt op hetzelfde moment. Wij Zijn Menselijke
Engelen is een verheffende gids die je stap voor stap leidt,
in je helende reis van het overstijgen van het ego tot de
vervulling van je natuur als een Menselijke Engel in je
leven en in de samenleving. Het zal je, zowel op een
spirituele en een praktische manier helpen, met vervulling
in je romantische relaties en om een beter mens te
worden, klaar om hen te helpen die je ziet lijden. Het geeft
je een nieuw, verlicht perspectief op je hele leven. Dit
boek is ook een oproep voor jou en voor de Menselijke
Engelen van de planeet, om te ontwaken. De tijd is
gekomen om ons innerlijk licht aan te steken zodat we de
mensheid kunnen leiden van een wereld van het ego (dat
is begonnen met zijn dramatische ineenstorting) naar een
wereld van de Eenheid, dat is de Hemel op aarde.
Terwijl teruggekeerde jihadisten een steeds grotere
dreiging vormen en er grote onrust heerst onder de
bevolking, staat in Groot-Brittannië een nieuwe politiek
leider op. De populist Vernon Holt belooft een streng
antiterreurbeleid te voeren en keihard op te treden tegen
etnische minderheden die naar geweld grijpen. Hij wint
de verkiezingen, maar maakt ook veel vijanden. Tom
Buckingham – ex-SAS, tegenwoordig in dienst bij MI5 –
gaat undercover om een aanslag van voormalige
militairen op Holt te voorkomen. Tegelijkertijd moet hij
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zien uit te vinden wat oligarch Oleg Umarov, afkomstig
uit de Krim, als financier van Holt van plan is. Hij doet
een ontdekking die het politieke landschap van Europa
voorgoed zal veranderen...
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.
Garrick sloot een weddenschap met een vriend die hem
een inkopper leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn
verwachtingen in verloor hij de weddenschap. Nu moet hij
dus wel een tattoo laten zetten... Zijn vriendin Bliss is
daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt die
ze ontzettend lelijk vindt, en ze daar dan dus de rest van
haar leven tegenaan moet kijken? Inking him is een kort
verhaal dat Cora Carmack schreef voor een goed doel,
als vervolg op haar internationale bestseller Losing it.
Losing it eerst lezen wordt sterk aanbevolen!
Het ongelofelijke schooljaar van Scarlett M.
Verloren zielen
Een Losing it-verhaal
Waterland
De Wertheims
Wereld in teksten
Huurmoord
Het zevende sacrament
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Liefde en andere geheimen
De moeder
Ik hou van Hollywood
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze
spreekt haar beste vriendin niet meer,
negeert de avontuurtjes van haar man en zet
elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man
in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag
een artikel leest over het opruimen van je
huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de
conclusie dat de wrakstukken van haar leven
nooit zullen passen in een rol vuilniszakken
- ze zal groter moeten denken. Daarom roept
ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke
verhuurder van afvalcontainers. Als hij de
container persoonlijk af komt leveren, nemen
Lou's lentekriebels pas echt een vlucht...
Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan
haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het
slapengaan, tijdens je vakantie of een
middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
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.
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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.
De grote bestseller uit Amerika en Duitsland
nu eindelijk vertaald De welgestelde Joodse
familie Wertheim neemt volop deel aan het
bruisende culturele leven van Frankfurt begin
vorige eeuw. Ze leven volgens hun eigen
principes. Zo wordt Kerstmis elk jaar
uitgebreid gevierd, ondanks de bedenkingen
van sommige aangetrouwde familieleden. Edu,
jongste van de vijf broers, bankier en
kunstverzamelaar, neemt na de dood van zijn
vader de rol van pater familias op zich. `De
Joden zijn als ieder ander, vindt hij, `en zo
niet, dan zouden ze het moeten worden. Hij is
de spil van de familie en ontfermt zich over
zijn nichtjes, Lene en Emma. Tegen de
achtergrond van het snel veranderende
Duitsland zoekt de nieuwe generatie naar
liefde en geluk. Maar als Hitler aan de macht
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komt valt de familie uiteen. Edu vertrekt
naar Zwitserland, andere familieleden wijken
uit naar Italië, Parijs, Amsterdam en
Amerika. Niet alle Wertheims weten echter aan
de nazis te ontsnappen. Pers: 'Deze sublieme
roman lijkt wel gisteren geschreven, zo
levendig zijn de gebeurtenissen en plaatsen
van ruim een eeuw geleden op papier gezet.
Des te schrijnender is het om te lezen hoe de
Joden op alle gebieden van hun rechten werden
beroofd. En als Frankfurt overspoeld wordt
door onrecht, geweld en moord, leven we met
de Wertheims mee alsof het onszelf overkomt.'
Frankfurter Allgemeine Zeitung 'Aangrijpend
verhaal over de door het noodlot verdwenen
wereld van een welgestelde Joodse familie.'
Frankfurter Neue Presse 'Een meeslepend
verhaal dat je niet meer loslaat en dat je in
één adem wilt uitlezen. De sleutelroman van
Silvia Tennenbaum over haar eigen familie
vervult je met een groot verlangen naar de
onschuld van een wereld die niet meer
bestaat.' Jüdische Zeitung 'Prachtig,
overtuigend door de sterke persoonlijke
betrokkenheid van de schrijfster.' Kirkus
Reviews
De Cock wordt geconfronteerd met een moord
die doet denken aan een ordinaire afrekening
in het criminele circuit. Het onderzoek is
nog maar net opgestart of er vindt een
wurging plaats... De Cock en moord op
bestelling begint met wat lijkt op een
ordinaire afrekening in het criminele
circuit. Op een avond wordt een jongeman in
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de deur van zijn woning aan de Prinsengracht
neergeschoten. De dader is voortvluchtig. De
vriend van de jongen doet zijn verhaal aan
rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het
aloude politiebureau aan de Warmoesstraat.
Het slachtoffer had contacten met de
milieubeweging. Hij ontwikkelde een schone
motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen
die belangen hebben bij de olie-industrie.
Nog voordat De Cock en zijn kompaan Vledder
hun verdenkingen hebben kunnen natrekken, en
woorden als liquidatie en huurmoordenaar een
echte betekenis hebben kunnen krijgen, dient
zich een nieuwe moord aan: een vrouw op de
Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd. Niet
eerder werd het rechercheurspaar binnen zo'n
korte tijd met zulke uiteenlopende zaken
geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen
vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste
en enige one-night-stand, een ongelukje was.
Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om
haar baby te mogen houden, maar Florence wil
die verhalen niet horen. Totdat Florence
eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt
geboren en met zijn komst zijn moeders wereld
op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven
wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra
Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen
houdt, wordt ze overspoeld door lang
weggestopte herinneringen aan het tumultueuze
jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van
haar ouders, de nieuwe vrijheden van de
sixties waarvan zij niet kon profiteren, en
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de consequenties van de overweldigende liefde
voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook
leert kennen. Is dit het moment waarop moeder
en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
Catalogus bij de overzichtstentoonstelling
van werk van de Nederlandse schilder
(1632-1675).
De schrijver vertelt over zijn huidige leven
op een tropisch eilandje in de Grote Oceaan
en kijkt voortdurend terug op zijn
avontuurlijke leven en het leven van zijn
volwassen zoon.
Inking him
Tom Buckingham
De Buchanans
De wereld is een speeltoneel
klassieker toneelspelen van Hooft en Vondel
Verrassende voorwaarde
belevenissen van een klinisch psychologe
Mijn droom van Afrika
Johannes Vermeer
De verre tamboer
Economic Liberalisation in India

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
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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.'
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk
over Nederlandse letterkundigen van deze eeuw.
Jasje (Joshua) Tak uit de Amsterdamse Govert
Flinckstraat is een dromer en een dief. Voor de rest
is hij doodgewoon een wat slome 12-jarige.
Waarom wordt hij dan met nachtelijke telefoontjes
achtervolgd door een internationale
handelsonderneming, die hem tot elke prijs in
dienst wil nemen? Waarom denkt dit roemruchtige
handelshuis dat al sinds 1017 in uitvindingen
handelt, dat uitgerekend Jasje weet hoe een
grenzeloze nieuwe markt veroverd kan worden namelijk, het verleden? De gevleugelde kat is een
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fantastisch avonturenverhaal en een filosofie van
de hebzucht; een raadselspel over leven en dood,
en een mythologie van de commercie; en tussen
alles door een loflied op de rommelige
migrantenstad Amsterdam.
Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran voor
een avontuurlijke skireis. Ze bereiden zich voor op
extreme skitochten door bergen waarvan nog nooit
iemand is afgedaald. Maar dan komt er door wat
lijkt op een lawine een abrupt einde aan de euforie.
Marjoleintje, je weet wel dat aardige meisje van het
"Berkepleintje" in het oude gezellige stadje, gaat
dit schooljaar met de klas voor een werkweek naar
Vlieland. Dat kost veel geld en om dat bij elkaar te
krijgen, richten Marjoleintje en haar
hartsvriendinnen Lonneke, Li en Winnie een club
op, de W.W.V.O.V. Ze willen allerlei dingen doen of
klusjes opknappen om aan geld te komen, want het
lijkt hun heerlijk op Vlieland. Marjoleintje en de
andere meisjes sturen iedereen in het stadje een
leuk gedicht, waarmede ze vertellen wat ze van
plan zijn en dat ze van alles willen doen, óf helpen.
"Belt u Marjoleintje even?" vraagt Marjolein en al
gauw bellen de mensen op die een karweitje
hebben. Ze beleven énige dingen en aan het einde
van het boek vaart de hele klas op de boot naar
Vlieland... Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
LentekriebelsOveramstel Uitgevers
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een
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archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele
verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa
zet alles op alles om de zaak op te lossen. Een
nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costareeks Op een plein op de zuidelijkste van de zeven
heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een
van de sleutelgaten van de villa biedt een
spectaculair uitzicht op de koepel van de St. Pieter.
De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op
weg naar school even door het sleutelgat. Maar op
een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een
Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader
van de jongen, Giorgio Bramante, een
charismatische hoogleraar archeologie. En zes van
zijn studenten hebben Alessio tijdens een
drinkgelag betrokken bij een bizar ritueel ter ere
van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie
Giorgio Bramante op voor de moord op zijn zoon.
Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in
een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare
wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange
gevangenisstraf is Bramante inmiddels
vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon.
Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het
duistere web rondom de mysterieuze verdwijning
van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten
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van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie
rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven
boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers.
Een superieure mix van geschiedenis, spanning en
menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een
doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
De schaduwen van de Nijl
Soldaat van Oranje zwaait af
Niets is wat het lijkt
De Achtervolging voortgezet
Faust racer / druk 1
Belt u Marjoleintje even?
Ik, voor eeuwig
Familiegeheimen
Lentekriebels
De pion
De lange zondag van de verloving / druk 3
Wanneer in de 24e eeuw de 'Commissie' mensen
laat geloven dat de aarde totaal vergiftigd is, helpen
twee jongeren een groep wetenschappers om aan te
tonen dat het met die vervuiling wel meevalt.
Als een vrouw het zoontje van haar overleden
vriendin wil adopteren, moet de biologische vader
van het kind, die onbekend is, eerst toestemming
geven.
Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar
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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...
Twee veertienjarige jongens, Sacha en Augustin,
gaan op zoek naar thrills in het Parijs van de
bevoorrechten. Ze trekken van feest naar feest, gaan
van appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe
hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en spuiten,
meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school als
ze daar zin in hebben en voelen zich door niets
uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds
extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens
om in deze tijd? Niets doet ertoe. Sacha Sperling
beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en
gevoelens van de jongere generatie en laat met een
avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende literaire
volwassenheid zien.
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Indrukwekkend en tergend mooi proza. Nu voor
15 euro. Al meer dan 15.000 exemplaren verkocht.
Niets is wat het lijkt is Tanya Byrons verslag van
haar vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog. De
levensverhalen van haar patiënten zijn schrijnend,
adembenemend en zitten vol zwarte humor.
Psychopaten, mensen met beginnende dementie,
kinderen met eetstoornissen en slachtoffers van
seksueel misbruik; patiënten met ieder een
aangrijpend verhaal. Prachtig geschreven,
hartverscheurend en tot op het eind verrassend: een
confronterend boek. Tanya Byron heeft psychologie
gestudeerd in York en Londen en is als hoogleraar
verbonden aan de universiteit van Edge Hill. Ze is
een veelgevraagd expert voor de Britse radio en
televisie en schrijft daarnaast voor onder andere
The Times.
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D.
Barker en Thomas Olde Heuvelt. Loubry is een
meester in het bespelen van je zenuwen. Dit boek is
ijskoud, doodeng en heeft een briljante plot. Om in
één keer te verslinden. Le Parisien 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 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,
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in 1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan.
Al snel realiseert Sandrine zich 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... Steeds sterker vermoedt Sandrine dat ook
zijzelf door iets of iemand in de gaten wordt
gehouden. Iemand die misschien ook een rol heeft
gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. 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 Loubry is
dé nieuwe stem in het Franse thrillergenre. LFC
Magazine Een mooi, spannend, genuanceerd en
krachtig boek dat écht binnenkomt. Le Provence
Een formidabele pageturner! Page des Libraires
Een angstaanjagende en compleet verslavende
thriller. Aujourd hui Een boek om je volledig
in te verliezen. Sud Ouest
Noodtoestand
Wij Zijn Menselijke Engelen
Met hart en ziel
een Maggie O'Dell thriller
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De Cock en moord op bestelling
Toevluchtsoord
Simpelweg verrukkelijk
Geheim onder mijn huid
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