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Getting the books Dell E6400 User Manual Download now is not type of challenging means. You could not unaided going past book
deposit or library or borrowing from your connections to entrance them. This is an unquestionably simple means to speciﬁcally acquire
lead by on-line. This online message Dell E6400 User Manual Download can be one of the options to accompany you afterward having
supplementary time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will unconditionally way of being you further event to read. Just invest little
get older to admittance this on-line broadcast Dell E6400 User Manual Download as skillfully as evaluation them wherever you are
now.

CIERRA GAIGE
De computer voor senioren voor Dummies
Nieuw Amsterdam
Nora Ephron schreef de scenario's van
ﬁlms als When Harry met Sally, Sleepless
in Seattle, You've got Mail en Julie and
Julia. We kennen haar ook van de roman
Hartzeer en maagzuur, het pijnlijk eerlijke
en hilarische verslag (met recepten!) van
haar echtscheiding. Koop nooit een rode
jas bevat het beste van Nora Ephron: haar
romans, toneelteksten en essays over
ouder worden, eten, stijl, cultuur en
politiek. Samengesteld en ingeleid door
Sylvia Witteman.
Nu of nooit Lev.

In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden
tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze
dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers
in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo.
Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in
1972 gesloten. In Ierland werden in een
klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken
van kinderen gevonden. 0Het eerste deel
van 'Strafkind' is een aangrijpend,
psychologisch verhaal over het leven van
zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart.
Het tweede deel door Maria Genova, bevat
de historische feiten hoe de katholieke
kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim

wist te houden. Veel slachtoﬀers vertellen
voor het eerst de schrijnende verhalen die
ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt
wilden. Jonge meisjes werden voor het
minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel
opeten. 0De meeste Nederlanders weten
nog niets over het bestaan van de
wasfabrieken. Op dit moment verenigen
de slachtoﬀers zich om compensatie te
eisen voor hun kapotgemaakte jeugd.
Voor het eerst onthult een boek wat er bij
de nonnen gebeurde.
Dromen van Italië AnkhHermes, Uitgeverij
In ‘Geluk heeft vele deuren’ van Julia
Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in
het Huuske wonen, waar eerst Jacomien
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woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de
liefde is, ze gaat binnenkort trouwen met
Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze
Robbert, de vader van een van haar
leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij
misschien de leegte kan opvullen. Maar
voelt ze zich nu echt aangetrokken tot
hem of vooral tot zijn kinderen? Dan
begint ze haar collega Simon opeens in
een heel ander licht te zien en krijgt ze
gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde
niet beantwoordt, zoekt ze Robbert weer
op. Maar de liefde laat zich niet dwingen.
‘Geluk heeft vele deuren’ is het tweede
deel in de Jacomien-trilogie van Julia
Burgers-Drost.
In corontaine A.W. Bruna Uitgevers
Na de prijswinnende podcast nu: Man,
man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man
man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris
Bergström – bekend van de podcast Man
man man – je alles wat je altijd al wilde
weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit
boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe De Moderne Man
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zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het
boek enkele langere persoonlijke verhalen,
waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om
over emoties te praten of te tonen wie ze
echt zijn’. Man man man is met
maandelijks meer dan een half miljoen
streams een van de meest beluisterde
podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit
de podcast lokten duizenden mensen naar
de zalen. Man man man, het boek is de
volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over een ander thema,
zitten vol bijzondere momenten. De sleutel
naar het succes is hun openhartigheid.’
**** de Volkskrant
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle
Cozy Mystery – Boek 3) Luitingh Sijthoﬀ
Met details die alleen een president kan
weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de
schermen van het Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een nieuwe regering in het
Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst
family die boven aan de hitlijst staat van
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een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige
president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede ambtstermijn
heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou
hij het liefst het leven van een 'gewone'
burger willen leiden, maar een oudpresident wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president heeft
opgedaan in om haar te redden. Want het
is maar de vraag of hij op zijn vrienden in
het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van
jetje, geholpen door ex-President Clinton.
Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren,
geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Sterspeler E. L. Todd
Steamy romance van de populaire auteurs
Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil
alles achter zich laten en opnieuw
beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft alles geregeld.
Maar een lekke band haalt haar plannen
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overhoop. Gelukkig is daar Chance, een
erg knappe (en ietwat arrogante)
Australische man. Hij weet niet alleen
Aubreys auto weer op de weg te krijgen,
maar hij haalt haar ook over om de rest
van de reis samen af te leggen. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en vinden
elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar
Aubrey voelt dat Chance haar op afstand
wil houden. Ze komt er maar niet achter
wat er precies aan de hand is. Wat heeft
Chance te verbergen? De boeken van Vi
Keeland en Penelope Ward zijn
wereldwijde bestsellers. Samen schreven
ze heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo ook romans. In
Nederland en België lazen en luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende
dirty oﬃce romance De baas.
Onvoorwaardelijk J.M. Meulenhoﬀ
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King
New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in
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
De lange weg naar de vrijheid Fiona
Grace
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan
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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?
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey
Doyle Cozy Mystery—Boek 4) A.W.
Bruna Uitgevers
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen bedrijf,
heeft een pijnlijk verleden overwonnen om
zijn game-imperium op te bouwen. Hij
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heeft alles in de hand, en met de liefde die
hij voelt voor geek girl Mia Strong is het
laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje
plots verdwijnt omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker
dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij
probeert de controle terug te krijgen, hoe
harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan
hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal
diep moeten graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Hereniging de Geus
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
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.
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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.’ *****
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Thrillerlezers.blogspot.com
Koop nooit een rode jas A.W. Bruna
Uitgevers
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
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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 gevaarlijke erfenis Penelope Sky
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. Skiinstructeur 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...
Slecht Querido Kinderboek
De lange weg naar de vrijheid is de
beroemde autobiograﬁe van een van de
grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten aﬂeggen van
onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld
door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Oracle Enterprise Manager Cloud Control
12c Singel Uitgeverijen
Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino
en Edward, Mimi, en Elise durven het aan.
Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom
waar te maken? “Dit is je kans om je eigen
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huis in Zuid-Italië te kopen voor minder
geld dan je voor een kop koﬃe betaalt.
Het pittoreske bergstadje Montenello
verkoopt enkele historische huizen voor
slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe
huis binnen drie jaar renoveren en bereid
zijn een belangrijke rol te spelen in deze
kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als
Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal
gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht
viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van
de pas gescheiden Mimi, die dit als dé
kans ziet om na haar scheiding een eigen
leven op te bouwen. Van de Australische
Edward en Gino, die met pensioen zijn en
‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren
probeert samen met haar vriend een huis
te kopen maar die in Londen geen schijn
van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen
paradijsje zoeken, een bedrijf willen
beginnen, aan een saai leven of een
ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het
is aan Salvio en zijn assistent Augusto om
uit deze reacties die mensen te vinden die
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passen bij hun droom van hoe hun dorpje
weer tot leven gebracht kan worden, en
om deze droom waar te maken. Nicky
Pellegrino heeft al vele heerlijke romans
op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar
haar Italiaanse zomers en geniet!
Chesapeake Shores Springer
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
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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!
Bij elke wending Boekerij
This book is a practical step-by-step
tutorial with screenshots for carrying out
tasks showing you how to manage and
administer your data center with Oracle
Enterprise Manager. It is packed with best
practices and tips that will help you
beneﬁt from the author's extensive
experience of working with Oracle
Enterprise Manager since at least a
decade, and combined with his 25+ years
IT industry experience. If you are a Data
Center, IT or Database Team manager who
wants to take advantage of the
automation and compliance beneﬁts of
Enterprise Manager 12c Cloud Control,
then Oracle Enterprise Mana.
Harlequin Kerstspecial Pearson Education
Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John
Grisham. De zeventienjarige Samuel
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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
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
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presteren wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Nu ik je zie Z&K
This book constitutes the refereed
proceedings of the 15th International
Conference on Model Driven Engineering
Languages and Systems, MODELS 2012,
held in Innsbruck, Austria, in
September/October 2012. The 50 papers
presented in this volume were carefully
reviewed and selected from a total of 181
submissions. They are organized in topical
sections named: metamodels and domain
speciﬁc modeling; models at runtime;
model management; modeling methods
and tools, consistency analysis, software
product lines; foundations of modeling;
static analysis techniques; model testing
and simulation; model transformation;
model matching, tracing and
synchronization; modeling practices and
experience; and model analysis.
Familiegeheimen Harlequin
In De rat van Amsterdam vertelt de 42jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse
gevangeniscel over zijn leven. Met
vervalste Joodse identiteitspapieren wil het

gezin Katz in 1990 de hoofdstad van de
Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel
Aviv, maar blijft uiteindelijk hangen in
Amsterdam. Terwijl moeder het verdriet
om hun in Riga begraven dochter Liza
nauwelijks te boven komt en steeds verder
wegkwijnt, proberen vader en zoon Katz
ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk
te integreren. Vader Katz begint een
instituut voor Duitse taal- en letterkunde,
terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie
voor de Nationale Armenloterij gaat
werken, een ﬁlantropisch rattenbolwerk.
Zijn obsessie voor Phaedra, een
borderline-achtig meisje en dochter van de
puissant rijke loterijbaas, voert Ruben Katz
uiteindelijk naar het moderne Rusland,
waar hij lid wordt van het ‘Siberisch Front’,
een schimmige organisatie van
Europeanen die Moskou verkiezen boven
Brussel.
Het Koningshuis van de Scotch
Harlequin
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de
hand van de arme en emotioneel
gebroken Ellen Kellaway. Haar droom
komt uit, maar is het misschien te mooi
om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde
een weeskind en wordt onder hoede
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genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in
haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk
te danken is. Wanneer de verloving met
haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij
plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef
Jago hiermee te maken? En welke
mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met
het familiekasteel voor de kust van
Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt
zich af in het begin van de twintigste
eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze
wist als geen ander de geschiedenis onder
de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke
fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef boeken
in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude
ﬁctieve familieverhalen tot thrillers. Als
Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek
met een tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen
en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
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verkocht zijn.
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