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van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18
"Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van
elke lezer die een goed geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen
en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een
uitstekende manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN
LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft
een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter
zich gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het
is zomer en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar
verrast met een romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes.
Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt
een nog grotere verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey
in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie staat
op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in
de serie is binnenkort beschikbaar!
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges,
samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle
leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie
lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE
GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING,
die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor
zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat
in zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn
dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van
duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij
hoort over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft –
een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste
aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op het
spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat
de toren binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij
verborgen houdt. De onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de
meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van
haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt,
begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger die men kent,
ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een
laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen broeders van Thor zien
onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende
is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad,
totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en
moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en
vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn en de
bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft

De vrijgemaakte ortjes Terry Pratchett 2011-10-26 Narigheid op de schapenhoeve van
vader Verweerd – opeens wordt het heuvelland overvallen door nachtmerries. En
Tiffanie Verweerds kleine broertje is zomaar gestolen. Om hem terug te krijgen
heeft Tiffanie een wapen (een koekenpan), haar opoes toverboek (nou ja, Kwalen van
het Schaap) – en de Tsae dran Fiegels, oftewel de Vrijgemaakte Ortjes, die
piepkleine maar vechtlustige kabonkers met hun blauwe vel, die uit het land van de
Elfen gegooid zijn wegens Dronkenschap en Keet Schoppen...
De wonderbaarlijke laatste reis van Donald Crowhurst Ron Hall 2017-02-18 In 1968
besloot Donald Crowhurst mee te doen aan de allereerste solozeilrace rond de
wereld. Afgaand op zijn enthousiaste radioberichten dacht iedereen in Engeland dat
hij zou winnen. Het land maakte zich al op voor een heldenontvangst. Maar acht
maanden na zijn vertrek werd zijn boot gevonden, midden op de Atlantische Oceaan,
zonder Crowhurst aan boord. Van hem is nooit meer iets vernomen. In 'De
wonderbaarlijke laatste reis' van Donald Crowhurst reconstrueren Nicholas Tomalin
en Ron Hall deze fatale tocht over de oceaan. Op basis van de logboeken aan boord
en vele gesprekken met Crowhursts familie en vrienden ontdekken ze hoe hij
iedereen om de tuin wist te leiden. De stoere oceaanzeiler die velen in Crowhurst
zagen, bleek een eersteklas oplichter en fantast. 'Een van de meest bijzondere
verhalen over de zee die ooit zijn geschreven.' - Washington Post / 'Een virtuoze
weergave van de anatomie van de ziel.' - New York Times Book Review / 'Het
zeedrama van de eeuw.' - Sir Francis Chichester
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp
in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wijzijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met
culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat
mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat
om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan
de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale
categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van
positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten
en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting?
Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller
van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning &
Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de
25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten
wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem
nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar
moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in
verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel
van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is
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zich dat hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij
zijn wil. Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze
moet zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de
macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl
Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op
te offeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één laatste epische
veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor
altijd beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is
DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en
minnaars, van ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van
ouderdom, van gebroken harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een
verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die
ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden
aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie,
93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling
intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het
Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal
maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu
eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar
tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij
ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa
de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd
zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven
aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen
Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een
nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie van
den Ham.
Kus me dan! Rachel Gibson 2016-12-10 Bestsellerauteur Rachel Gibson staat garant
voor onvervalste romantiek! 'Hallo, Vivien... dat is lang geleden...' Bij het
horen van deze woorden staat Vivien Leigh Rochet aan de grond genageld. Het is
jaren geleden dat ze Henry Whitley-Shuler voor het laatst heeft gezien. Zij was
een tiener die huizen schoonmaakte om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Hij
was de prachtige zoon van rijke ouders, totaal onbereikbaar voor haar. Jaren
geleden liet Vivien het stadje Charleston achter zich om het te gaan maken in
Hollywood. Inmiddels heeft ze bereikt wat ze wilde, en nog veel meer, maar haar
leven voelt toch nog leeg en triviaal. Na een succesvolle carrière op Wall Street
die ruw onderbroken werd door een hartaanval, is ook Henry teruggekeerd naar
Charleston. Hij heeft zijn maatpakken ingeruild voor een overall en een goede set
handgereedschap om meubels te maken, wat eigenlijk altijd zijn droombaan is
geweest. En dan staat hij nu opeens oog in oog met haar; degene die hij niet kon
hebben. Hij is niet op zoek naar liefde, hij is niet eens op zoek naar seks... Dus
waarom is weerstand bieden aan de zuidelijke charmes van Vivien dan het
moeilijkste wat hij ooit heeft gedaan?
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli
Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van
waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Automotive News
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk complotverhaal
boordevol actuele politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel C. Rosenberg
is het bloedstollende vierde deel in de Marcus Ryker-serie. De minister van
Buitenlandse Zaken is onderweg voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen
Israël en de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse
en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug te
halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij wachten tot
hij gered wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
De vleermuismoorden Toni Coppers 2015-09-22 Het is begin december, en vriesweer.
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Als een busje met Britse zakenlui te pletter rijdt tegen de gevel van een bank,
wordt gevreesd voor een aanslag. Ondertussen zoekt een verveelde commissaris Liese
Meerhout naar een nieuwe woning en kan haar hoofdinspecteur Masson maar niet
zwijgen over zijn vakantie in Portugal, waar hij niet alleen zo veel mogelijk
cafés, maar ook een bibliotheek vol vleermuizen heeft bezocht. Als de vermeende
aanslag een moord blijkt te verhullen, komt de zaak op Lieses bord terecht. Niet
lang daarna wordt een rechter vermoord en pleegt iemand een aanslag op haar leven.
Met de hulp van Masson duikt Liese onder in een hotelletje in de binnenstad.
Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Liese en Masson op zoek zijn naar een
tegenstrever van formaat. Want hoe stop je een moordenaar die letterlijk niets
meer te verliezen heeft?
De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan Rhodes, De Rebellen van
de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun koningen verslagen, en het volk is
verdeeld onder het bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft
grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van
alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden
Bergen, een plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen
uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om op de
bouw toe te zien. Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien
hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet
vergeten wie er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op
wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met de rebel die
medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is meer aan
de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk en de kans om niet
alleen Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De
vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden, maar dan wel het
type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere
tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast
haar werk is Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het
pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes
woont en werkt in Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het vervolg op
haar fantasy-debuut De Wraak van de Kroonprinses.
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft
een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun
moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op
Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar
ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere
gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie
breken of haar hart openen...
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace
2020-09-18 MISDAAD IN HET DONKER (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek
drie in een aantrekkelijke nieuwe cozy mystery serie vanFiona Grace. Lacey Doyle,
negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische verandering
doorgemaakt: is heeft het gejaagde leven in New York City achter zich gelaten en
heeft zich gevestigd in het schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire. Het
is bijna zomer, en Lacey is dolverliefd op het stadje en haar vriendje, die
banketbakker is. Ze heeft zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de nieuwe eigenaresse
van een plaatselijke B&B. En wanneer haar vriendin van haar diensten gebruik wil
maken om haar hotel in te richten en ze bijna alles in Lacey’s antiekwinkel koopt,
krijgt haar onderneming een flinke boost. Alles gaat perfect—tot iemand op
mysterieuze wijze sterft in de nieuwe B&B. Het stadje staat weer eens op zijn kop
en het inkomen van haar nieuwe vriendin is in gevaar. Het is aan Lacey en haar
hond om het mysterie tot op de bodem uit te zoeken. Boek #4 van de serie is
binnenkort beschikbaar!
In the Rings of Saturn Joe Sherman 1994 Discusses the role of General Motors,
America's largest auto maker, in the creation of Saturn, examining the successes
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and failures of the project and the individuals and corporate machinations
involved
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een
beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan
Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan
liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als kunstenaar
kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is
best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens
in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele
deuren’ van Julia Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen,
waar eerst Jacomien 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.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden
komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie
die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd.
Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd.
Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige
marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het
bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak
die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan
bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde
van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer
de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer
dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy 2019-10-01 In 'De glorie van Rome'
beschrijft oudhistoricus Adrian Goldsworthy de werking en de kracht van het
Romeinse leger, en laat hij zien waarom dit het succesvolste leger ooit was. In
'De glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en
de invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft
gekend. De legioenen waren niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op de
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totale vernietiging van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering
creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door vrede en
welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en militaire macht in
beeld. 'Als je ooit twee boeken over het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan
één van die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The Observer'.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het
beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja,
NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn?
Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het
brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar
best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de
zon...
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is
het emotionele vierde deel van haar populaire Flight & Glory-serie.
'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de serie 'Flight &
Glory'. Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel, 'Onverminderd'.
Josh en Ember hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware militaire
leven. Dat alles heeft Ember nooit echt gewild, want nadat haar vader is omgekomen
in Afghanistan heeft zich een angst in haar genesteld die er met geen stok valt
uit te slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan vertrekken,
en dat is precies wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als
vrouw van een militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig
invoelend. Eerder verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd',
'Onbereikbaar' en 'Onverwacht'.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een
drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar
verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar
zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John,
met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden,
temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht
krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een
aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle,
negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische verandering in haar
leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de rug toegekeerd en is
in de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente zit
weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe
beste vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en een ontluikende relatie
met de banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk
op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral
wanneer er een waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het
lijkt allemaal zonder problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van
buiten de stad aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep
en roer, en de reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en haar
trouwe hond de misdaad oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de
serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Handbook of Research on Software Engineering and Productivity Technologies:
Implications of Globalization Ramachandran, Muthu 2009-08-31 "This book provides
integrated chapters on software engineering and enterprise systems focusing on
parts integrating requirements engineering, software engineering, process and
frameworks, productivity technologies, and enterprise systems"--Provided by
publisher.
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Gelukkig zonder kinderen Lisette Schuitemaker 2019-02-28 'Kinderloos is nooit
gedachteloos. Dat maakt Lisette Schuitemaker met veel gevoel duidelijk.' – Charles
den Tex, drievoudig winnaar van de Gouden Strop 'Op fijnzinnige wijze en met
sierlijke pen schetst Lisette Schuitemaker achtergronden en consequenties van de
rap groeiende kinderloosheid en "kindervrijheid" in het rijke Westen.' – Annegreet
van Bergen, auteur van Gouden jaren en Het goede leven Gebaseerd op een wereldwijd
onderzoek en meer dan 70 interviews met kinderloze en kindervrije vrouwen en
mannen van 29 tot 92 jaar met diverse achtergronden. Kun je gelukkig zijn zonder
kinderen? Of ben je dat dan juist? En hoe kom je tot die keus, wel of geen
kinderen? Over de hele wereld groeit het aantal mensen zonder eigen kinderen. Hun
redenen hiervoor verschillen vaak net zoveel als hun levens, maar velen blijken
opvallend blij met hun bestaan. Soms worden ze raar aangekeken en moeten ze op
verjaardagen uitleg geven. Of het onderwerp is juist een taboe waar niemand naar
durft te vragen. Lisette Schuitemaker, zelf gelukkig zonder kinderen, vroeg
vrouwen en mannen die geen ouders werden naar hun verhaal. Zonder een pleidooi te
houden voor het een of het ander laat ze zien hoe kinderloos zijn doorwerkt in elk
seizoen van het leven. Dit boek is voor iedereen die door omstandigheden of uit
eigen keus niet de weg van ouderschap volgt – en voor wie nog zit te dubben over
deze bepalende beslissing. Lisette Schuitemaker (1954) studeerde Oude Talen aan de
Universiteit Leiden en haalde later een BSc in Brennan Healing Science in de
Verenigde Staten. Ze runde en verkocht haar eigen communicatiebureau en was
voorzitter van een aantal internationale organisaties op het gebied van
duurzaamheid en bewustwording. Lisette is een veelgevraagd dagvoorzitter en
spreker voor onderwijsinstellingen, organisaties en events. Ze woont in Amsterdam
met haar partner, schilder Jos van Merendonk en is een betrokken tante. 'Wat is
dit een eerlijk boek over mensen die geen kinderen hebben. Aanbevolen lectuur –
ook voor diegenen die ze wel hebben!' – Caroline de Gruyter, correspondent en
columnist NRC Handelsblad 'Gelukkig zonder kinderen geeft een frisse, zonnige blik
op een onderwerp dat vaak nog in het duistere hoekje van de taboesfeer zit.' –
Adele Napier, adviseur en coach 'Wat mij als lezer vooral is bijgebleven, is de
enorme vanzelfsprekendheid waarmee we als maatschappij het ouderschap tegemoet
treden. Het zou ons sieren als we een meer open houding zouden hebben ten opzichte
van mensen die, om wat voor reden dan ook, géén ouder zijn. Dit boek is een
pionier op dat vlak.' – Maaike Helmer, auteur van NIETS en oprichter STRESSED OUT
'Lisette voert een ongewoon mooi gesprek met haar lezers waarin ze op een
lichthartige manier de grote vragen van het leven durft te stellen. Een boek vol
wijsheid en antwoorden voor de broederschap der kinderlozen.' – Maarten van
Huijstee, Managing Director Wisdom in Business 'Wat goed dat dit boek eindelijk is
geschreven.' – Anneloes Timmerije, auteur van Indisch zwijgen en Slaapwandelen bij
daglicht
Klusjesman - erotisch verhaal Marianne Sophia Wise 2019-12-05 Henry werkt op een
booreiland in de Noordzee. Hij werkt twee weken lang elke dag in diensten van
twaalf uur en vliegt daarna naar de wal om vakantie te houden en plezier te maken
met zijn vrienden en zijn vrijgezelle collega’s. De nachten brengt hij door met
vrouwen, waarbij de taal van het lichaam, de woorden en de gevoelens vrij spel
krijgen. En bij het ochtendgloren nemen ze afscheid. Zijn regel is eenvoudig: één
nacht, één vrouw. Slechts één keer maakt hij een uitzondering. Haar naam is Clara.
Deze novelle is uitgegeven in samenwerking met de Zweedse filmproducente Erika
Lust. Het is haar doel om de menselijke natuur en de verscheidenheid daarvan weer
te geven met korte verhalen over passie, intimiteit, liefde en lust. Deze novelles
bestaan uit krachtige verhalen met een erotische ondertoon. Marianne Sophia Wise
is een schrijfster van erotische verhalen.rn
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake Pierce
2019-07-19 "Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk
vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens
Weg) Van de bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een nieuw
meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een
Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die Boston
stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie
ford-teamcenter-manual

uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren. Naarmate de inzet wordt
opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante en
meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds
in de greep is van haar vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend
district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap voor is. Ze
wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij
aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze wordt gedwongen in haar
eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te
winnen bij Howard Randall, de verwrongen seriemoordenaar die ze jaren geleden
achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en
Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger kan worden, ontdekt ze iets
anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt
Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks schokkende en onverwachte
wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT
VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere psychologische thriller met hartverscheurende
spanning. Het is het tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd
nieuw personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de
Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied van
thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters te
ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in hun
gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor hun succes.
De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek
zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de laatste
pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn
besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig
gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel
duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een
vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom
vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt
iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity
houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date koppelt
aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en
weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn
moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover
Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft
verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft
behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze
ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.
De Draak en de Prinses Caterina Nikolaus 2018-12-24 Fantastisch verhaal voor
kinderen. Een prinses is bang voor een draak die in haar koninkrijk is verschenen.
Daarom stuurt ze haar soldaten en ridders tegen hem het veld in. Elfen proberen
tevergeefs om hem te helpen. Dus wordt de draak gedwongen te vluchten naar de
vijand van de prinses. Zal hij zichzelf ermee kunnen redden? De jonge auteur heeft
het verhaal geschreven in de eenvoudige taal van kinderen. Het is daarom ook goed
geschikt voor vroege lezers. Wat anderen te zeggen hebben: "De Draak en de Prinses
gaat over een eenvoudig en verstrekkend onderwerp: angst, en hoe angst leidt tot
misverstanden en zelfs gewapende conflicten. De jonge auteur schrijft levendig en
voegt wijze klassieke stijlmiddelen voor verhalen, zodat men gemakkelijk de weg
kan vinden in haar fantasie". De originele Italiaanse versie is geschreven tijdens
het "Young Writers Program" 2010 van nanowrimo.org.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste boek
dat specifiek ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter de
rug hebben Zowat één op de drie mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is
na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar hun
situatie is niet te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een
partner. De nieuwe single is het eerste boek dat ingaat op hun specifieke vragen
en doorbreekt zo klassieke clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven
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als single positief invullen? Wat als je behoefte hebt aan seks en intimiteit,
maar nog niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als oudere single op zoek
gaan naar een nieuwe partner?
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis met de
ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per
toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ́ - Eleanor
Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang
voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar
wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires
van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend,
zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend,
inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen
meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen 2012-12-12 Als je hart gebroken is,
kom je in een draaikolk van emoties terecht. Verdriet, wanhoop, machteloosheid en
een gevoel van eenzaamheid wisselen elkaar in sneltempo af. Dit boekje is een
reddingsboei in deze barre tijd. Het vertelt zonder poespas wat liefdesverdriet
inhoudt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hoe lang gaat het duren? Beleven
mannen liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je je gebroken hart zo snel
mogelijk lijmen? En wat doe je met je ex? Omdat gedeelde smart halve smart is,
vertellen zeven BNers openhartig over hun ervaring met liefdesverdriet. Rhijja
Jansen is freelance journalist en schrijft onder andere voor de vrouwenbladen Yes
en Celebrity. Nadat ze zelf geconfronteerd werd met een gebroken hart, besloot ze
een strohalm te schrijven waar vrouwen met ludduvuduh zich aan vast kunnen
klampen.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid
zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op
tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de liefde van je leven kunnen
opgeven om het kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de
andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de volgende
wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik
verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden
en me gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik
Scarlet, die me ziet als meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val hard
voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden aan het
licht komt, zo ook de vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik
zal nooit stoppen met proberen.
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Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 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
ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag
absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt.
Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft
van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook
niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen.
Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu
is alles anders...
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft
haar droomman veroverd! Een schattig huisje... check. Een nieuwe baan als arts...
check. Een lieve nieuwe hond... check. En ten slotte een nieuwe look, om op te
vallen en te veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch ook moeten lukken
om het hart van Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft
gedaan wat ze kon om het geluk een handje te helpen, en nu is het geluk aan zet.
Het geluk lijkt de hint te begrijpen. Wonderwel lukt het Millie om Joe’s aandacht
te trekken - en vast te houden! Nu heeft ze echt alles wat haar hartje begeert.
Maar waar komt dat knagende gevoel dan vandaan? Is het misschien te mooi om waar
te zijn? Dit verhaal is eerder verschenen.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme
ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen
over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn,
maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en
zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk)
ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij
weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij
River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker
gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in
een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor
River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt,
moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en
om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden – en
hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde
marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single op
aarde! De zomer staat voor de deur en al haar vrienden hebben plannen waarin zij
niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt nadat ze de bruiloft van haar
vriendin tot in de puntjes heeft georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én
Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude
vriend Kasper, die een flitsend leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij
haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door te brengen. Er staat
Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop
verliefd óp en ín the city that never sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?
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