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De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid. Maar net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de
eigenaar van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen omdat hij getrouwd was met zijn carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna volwassen
dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En dezelfde fout maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
Zon op het water
Na de muiterij op een slavenschip, rond 1760, kunnen de overlevenden, blank en zwart, voor korte tijd een eigen wereldje inrichten.
Schoonheid is een vloek
In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen verdeeld. Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel leven, of je woont buiten de koepel en bent
overgeleverd aan de wetten van de natuur.Aria weet dat haar overlevingskansen in de woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze is verstoten van haar thuis; de hermetisch afgesloten stad
Reverie. Als ze al niet in handen valt van rondzwervende kannibalen, dan raakt ze waarschijnlijk wel gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de vlakte jagen en waarvan
alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven. Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die manier
een nieuw tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
Kisah Sukses Lolos Tes CPNS dan Kiat-Kiat Lulus CPNS

‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent schittert. Rowling blijft een
meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over de vermissing van haar moeder, Margot Bamborough. In
1974 is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike heeft zich nog nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij geïntrigeerd door de vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar
hij en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op dit moment aan werken. Hoewel Robin niets liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke aandacht en haar verwarrende
gevoelens voor Strike. Op het moment dat ze in het onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse zaak met tarotkaarten, een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen jaren
oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’ Nederlands Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn personages die complex en mysterieus in elkaar zitten. Een echte pageturner.’
Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de pagina’s in deze traditioneel opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de
Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige, bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
Kwaad bloed
De geliefde prostituee Dewi Ayu staat na eenentwintig jaar plotseling op uit haar graf, terwijl haar vier dochters - drie beeldschoon en één buitengewoon lelijk - in al die jaren door het leven zijn getekend. Aan de hand van hun familiegeschiedenis vertelt Eka
Kurniawan op wervelende wijze het verhaal van de onderdrukking van Indonesië: van de wrede overheersing door Nederland tijdens de koloniale periode en vervolgens door Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog; van het uitroepen van de onafhankelijkheid in
augustus 1945 en de daaropvolgende politionele acties tot de massamoord op ten minste een half miljoen communisten in de jaren 1965-'66. Schoonheid is een vloek combineert geschiedenis, satire, folklore, humor en romantiek in een zinderende vertelling.
Versluierd geheim
ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi yang menjadi primadona bagi sebagian orang. Ketika pembukaan seleksi CASN / PNS / PPPK ada jutaan orang pendaftar yang ikut serta. Tentu, harapannya agar bisa lolos dan kemudian menjadi abdi negara. Meski demikian, tidak
sedikit yang kemudian gagal / tidak berhasil menuju tahap selanjutnya. Ada berbagai alasan. Tak sedikit yang “gagal” karena merasa kalah sebelum bertanding. Merasa minder, dll. Tersebab itulah, kami tim @infocpnsterkini mencoba menyajikan buku “Kisah Sukses Lolos Tes
CPNS” ini. Bukan untuk pamer atau gaya-gayaan. Sebaliknya, niatan utamanya adalah semoga bisa menginspirasi. Kisah-kisah yang disajikan adalah cerita “orang biasa” yang ternyata bisa lolos CPNS. Mereka yang dari pelosok / kampung saja bisa, mengapa yang lain tidak?
Demikian benang merah kisah-kisah yang tersaji. Banyak “insight” yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah inspiratif ini. Tentang pantang menyerah, tentang percaya diri, tentang semangat, perihal pentingnya strategi, dll. Uniknya, selain kisah, dalam ebook ini juga disajikan
tips / kiat sukses bagaimana bisa lolos CPNS. Tips yang disajikan tidak hanya teoretis, tetapi lebih bersifat praktis. Kiat yang diberikan oleh mereka yang memang benar-benar mengalami. Karena itu rugi sekali jika kita melewatkan ebook ini. Mari baca dari awal sampai akhir.
Di bagian ujung, ada pengumuman kuis yang bisa kakak ikuti. Kuis berhadiah total ratusan ribu rupiah.
Staatsnoodrecht

Londen, 1836 Ash Turner kan eindelijk wraak nemen op de hertog van Parford, de man die zijn familie heeft geruïneerd. Het is hem gelukt de kinderen van de hertog onwettig te laten
verklaren, en nu kan hij als enige erfgenaam het imposante Parford Mansion betrekken. Margaret Parford doet zich voor als de verpleegster van haar vader, zodat ze Ash kan bespioneren. Ze
hoopt iets negatiefs te vinden, waarmee ze hem zijn claim op het groothertogdom weer kan afnemen. Maar ze wordt ernstig afgeleid door zijn lach, zijn ogen, zijn krachtige handen... Voor ze
het weet, is ze verliefd op haar aartsvijand! Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 36
Een Cormoran Strike thriller
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