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Покупаем от А до Я No04 (40) 2012 2017-01-12 Журнал
«Покупаем от А до Я» послужит великолепным гидом в мир
покупок. Вы легко выберете лучшее среди инновационных
разработок в сфере бытовой техники, аудио/видеотехники,
мобильных технологий и фоторынка. Вы сможете узнать все
плюсы и минусы новых марок автомобилей, которые прошли
тест-драйв у наших испытателей. Журнал рассчитан на
широкую, массовую аудиторию крепких профессионалов в
своем деле, успешных, состоявшихся, достойных глубокого
уважения людей и, разумеется, членов их семей. То есть
на новый средний и преуспевающий класс. Более половины
нашей аудитории доверяет нашему экспертному мнению в
области выбора приборов и устройств для дома.В
номере:Новый Polo BlueGT. Экономичный и
спортивныйЗеркальная фотокамера Sony α99Philips.
Беспроводные телефоныASUS PadFoneTM 2 уже в
России!Рецепты от Александра СелезнёваУзкая стиральная
машина от Hotpoint-AristonVestel представил систему
охлаждения Cold WrapПар не только варит, но и
чиститПосудомоечные машины HANSA с третьей
корзинойКрасота и здоровье волос – это реальность!и
многое другое
Handvesten voor het waterschap Bijleveld Benjaminus
Georgius Adamus Pabst 1835
De Ierse O'Hurleys Nora Roberts 2020-09-15 De Ierse
O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te
sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en
Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun
volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook
hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan zoon
Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een
eigen leven op te bouwen. (1) VALSE SCHIJN Op een
afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby zich sinds de
dood van haar echtgenoot, een beroemde autocoureur,
helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het
fokken van paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en
moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht bedreigd door de
komst van Dylan Crosby, een journalist die een boek over
haar man schrijft. Voor hem mogen zijn vele vragen
gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar
een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet
blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het
enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens
zo onrustbarend is de wervelwind aan emoties die hij in
haar losmaakt... (2) DANSENDE STER Haar naam mag dan in
neonletters worden geschreven, Maddy geeft niets om
roem. Voor haar telt alleen dat ze kan dansen en telkens
weer die fijne energie kan voelen als ze het podium op
gaat. Al wordt ze de laatste tijd wel nogal afgeleid
door Reed Valentine, de knappe ondernemer die haar
nieuwe voorstelling financiert. Reed is overrompeld door
de aantrekkingskracht die Maddy op hem uitoefent. Zij is
immers een dromer, en hij is lang geleden gestopt met
dromen. Zijn leven draait nu om rijkdom en macht. Dus
maakt hij zichzelf wijs dat het in hun beider belang is
om afstand te houden. Maar Maddy zou geen echte O'Hurley
zijn als ze deze fascinerende man zonder slag of stoot
lenovo-p700i-user-manual

1/6

liet gaan! (3) VERRASSENDE ROL Chantel is een echte
Hollywoodster: getalenteerd, adembenemend mooi en buiten
het bereik van gewone stervelingen. Door haar roem heeft
ze geleerd met al te enthousiaste fans om te gaan, maar
als een vurige ‘bewonderaar’ de grens overschrijdt door
haar te bedreigen, realiseert ze zich dat ze bescherming
nodig heeft. Tot haar frustratie komt die bescherming in
de persoon van de stuurse, geharde privédetective Quinn
Doran... Aanvankelijk verfoeit Quinn zijn nieuwe positie
als oppas van een verwende actrice. Al snel beseft hij
echter dat hij de kordate en scherpzinnige Chantel
absoluut niet moet onderschatten. Wanneer de
bedreigingen erger worden, beseft hij bovendien ook iets
anders: als hij wil dat ze in leven blijft, zal hij
dichtbij moeten blijven. Heel dichtbij... (4) GELUK ALS
TOEGIFT Gillian Fitzpatrick is niet direct onder de
indruk wanneer ze Trace O'Hurley eindelijk vindt. Hij is
nogal aangeschoten en uitermate bot. En déze man zou
haar broer uit de handen van terroristen kunnen redden?
Helaas is hij haar laatste hoop, dus zet ze haar afkeer
opzij en doet haar best hem over te halen. Vanaf het
moment dat hij zwicht, vangt ze echter steeds vaker een
glimp op van de intrigerende man achter de rauwe
façade... Eigenlijk wil Trace helemaal niet samenwerken,
met niemand. Hij wil whisky. Hij wil vergeten. Zijn werk
als spion heeft hem al zijn illusies ontnomen. Maar aan
de zijde van de onbevangen Gillian begint hij opeens te
verlangen naar de liefdevolle familie die hij ooit
achterliet. En naar een toekomst met een zekere
vasthoudende roodharige... Eerste compleet nieuwe en
uitgebreide editie!
Журнал «Мир ПК» Мир ПК 2017-01-12 В номере:Тема номера:
Игровое погружение.Удобство и точность: Обзор игровых
мышей и клавиатурПопробуем разобраться, насколько хороши
современные компьютерные мыши и клавиатуры, рассчитанные
на длительные игровые баталии.Новинка для геймеров:
Gigabyte Z170X-Gaming 3Обзор системной платы для
любителей компьютерных игр на архитектуре
Skylake.Samsung GearVR для Note 4: Отличное средство для
демонстрации возможностей виртуальной реальностиШлем
виртуальной реальности GearVR для Note 4 нельзя считать
вершиной прогресса, но он все же способен удивить.Обзоры
и рейтинги. Удачная оптимизация документооборота: МФУ
Konica Minolta bizhub 227Проверим, на что способно
производительное монохромное офисное МФУ Konica Minolta
bizhub 227 формата А3.ПО и сервисы. Kaspersky Internet
Security 2016: На защите личных данныхМы попытались
разобраться, чем отличается продукт «Лаборатории
Касперского» 2016 года от предыдущих версий.Советуем.
Лайфхакер: экономим время, бережем нервыВы узнаете, как
настроить элементы интерфейса новой ОС Windows 10 и как
отключить функцию передачи паролей, а если все это вам
совсем не поможет – как откатиться к предыдущей версии
ОС.и многое другое
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen."
Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
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een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op
losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een
wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt
Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe
bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn
er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze
relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Commemorative Issue to Celebrate the Life and Work of
Prof. Roger W.H. Sargent Rafiqul Gani 2020-12-29 This
book celebrates the life, work and influence of
Professor Roger W.H. Sargent of Imperial College London.
It does so through a range of original contributions
that span the wide academic and industry interests of
Professor Sargent. Roger Sargent passed away in late
2018, but his legacy lives on through his enormous
academic tree, which traces to the early 1960s. That
huge body of work has also had significant impacts on
industrial practices. Roger was regarded as “the father
of Process Systems Engineering (PSE)”. This area of
Chemical Engineering continues to influence the
modelling, design, control, optimization and integrated
performance of industrial and related processes. This
book highlights some of those impacts and the ongoing
importance of PSE in helping to solve some of the grand
challenges of our time.
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.
De crèche Elle van Rijn 2020-11-26 Amsterdam, 1942-1943.
Tegenover de Hollandsche Schouwburg bevindt zich de
Joodse Crèche, door de Duitsers getransformeerd in een
verzamelplaats voor Joodse kinderen voordat zij op
transport gaan. Samen met de andere Joodse
kinderverzorgsters van de crèche bekommert de
zeventienjarige Betty Oudkerk zich om het lot van de
kinderen, terwijl het leven voor Joden buiten de crèche
steeds beangstigender wordt. In het diepste geheim weten
ze onder leiding van Henriëtte Pimentel, de directrice
van de crèche, ruim zeshonderd kinderen van deportatie
te redden, ongeacht de risico's die dat met zich
meebrengt. De crèche is het verzetsverhaal van jonge
vrouwen die in wrede omstandigheden moeten beslissen
over leven en dood. Moedige vrouwen met een vurige hoop
voor de toekomst - want wie een kind redt, redt de
wereld.
Y MAGAZINE #36 February 2015 2015-03-10 Majalah digital
tentang gadget dan teknologi konsumen tercanggih,
tersedia gratis tiap bulan
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring) Morgan
Rice 2015-02-17 In EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8 in de
Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische
krachten van goed en kwaad, terwijl Andronicus en Rafi
al hun duistere krachten gebruiken in een poging om
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Thors identiteit te vernietigen en de controle over zijn
ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het
zwaarste gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij
worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader te
bevrijden. Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn,
vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep
de Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem
uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze ziet hem
als haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te
redden, maar de Onderwereld is groot en verraderlijk, en
het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece
leidt de Krijgsmacht op een vrijwel onmogelijke missie
om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de
dieptes van het Ravijn om het verloren Zwaard terug te
vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en
exotische rassen, is elk van hen vastberaden om het
Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus,
gewapend met zijn magische mantel, vervolgt zijn
sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te
vernietigen; Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey moeten
vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het
betekent om hun volk te verraden en Andronicus te
dienen; Mycoples worstelt om te ontsnappen; en in een
schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk
onthult. Zal Thor zichzelf terugvinden? Zal Gwendolyn
Argon vinden? Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’
plan slagen? Zullen Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey
overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring
volledig verwoest worden? EEN GIFT VAN WAPENS is een
episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten,
van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van
eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een
fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Info exame 2005
Het herstel van het Nederlandsch gezag over Java en
onderhoorigheden Isaacus Hermanus Jacobus Hoek 1862
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 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
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
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb
een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg
omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij
heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een
late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt
het tot me door dat de waarheid aan het licht moet
komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt
het een miljoen keer erger.
Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije
letteren verzameld door H.W. Tydeman en N.G. van Kampen.
Stuk 1-10 Mnemosyne 1817
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie
van den Ham 2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen met
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een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht
dat Scott tegen haar zou liegen, maar nu haar moeder een
detective opdracht heeft gegeven in het verleden van
haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar
niet de hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan
ook nog in een telefoongesprek duidelijk maakt Sam
helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste
druppel voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en
woede loopt ze van huis weg om vanuit Houston terug naar
het veilige Nederland te vliegen. Daar ontmoet ze bij
toeval advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets
anders zegt, schreeuwt Sams hart heel duidelijk dat ze
Scott terug wil. Kan Alex haar daar misschien bij
helpen..? Soms is er licht aan het eind van de tunnel.
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi 2021-06-22 De
ontdekking van deze roman is toch wel het personage van
Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’ El Correo over Aquitanië, land van water 1137. De hertog
van Aquitanië – de meest welvarende regio van Frankrijk
– wordt dood aangetroffen in Compostella. Het lijkt op
een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak.
Daarom trouwt zij met de zoon van degene die volgens
haar de moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI,
koning van Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de
bruiloft van zijn zoon onder gelijke verdachte
omstandigheden. Eleonora en Lodewijk VII zullen samen
moeten uitvinden wie hem, als onervaren koning, op de
troon wil hebben. Tientallen jaren voor de dood van de
hertog van Aquitanië wordt een onbekende jongen door
zijn vijf moeders achtergelaten in een bos. Misschien is
hij een monster, of misschien een heilige... maar de
kleine jongen overleeft en zal uiteindelijk een van de
meest uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa
worden. Deze roman overspant een eeuw vol wraak, bedrog
en strijd, en beschrijft op overweldigende wijze het
mysterie rond de drie personen die het begin vormen van
wat later Europa zal worden genoemd. ‘Als het schrijven
van een roman is als het bouwen van een kerk, dan heeft
Garcia een kathedraal gebouwd. Een fantastisch, perfect
gecomponeerd middeleeuws kunstwerk. Het is de roman
waarvan ik zou willen dat ik hem had geschreven.’ – Juan
Eslava Galán
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van
de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar 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...
Geluk in gevaar Victoria Holt 2021-05-19 Laat je
meeslepen naar de mysterieuze tombes van eeuwenoude
Egyptische farao’s, een dodelijke vloek en
hartstochtelijke romantiek. Wanneer twee archeologen de
dood vinden tijdens hun onderzoek in de pyramide, weet
Judith het zeker. De tombe is vervloekt. Al gauw komt ze
direct in aanraking met de beruchte plek, omdat ze
verliefd wordt op de zoon van de overleden archeoloog.
Hij is vastberaden om het levenswerk van zijn vader te
voltooien, dus besluiten ze samen naar Egypte af te
reizen. Wordt deze reis een vloek of een zegen voor het
kersverse echtpaar? 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
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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
verkocht zijn.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake
Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de
bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens
weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100
vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode
prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel
aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar
als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te
boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de
FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante
geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar
laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven
bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze
over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat
de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver
gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van
de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld van
prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling
sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd
is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om
de diepten van de geest van de moordenaar te
doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een
uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens
begeerd is een duistere psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft
lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Het Mona Lisa-virus Tibor Rode 2017-05-30 Een reeks
mysterieuze moorden lijkt verband te houden met een
complot rondom de creatie van het beroemde schilderij
Mona Lisa, meer dan vijfhonderd jaar geleden. ‘Het Mona
Lisa-virus’ van Tibor Rode is een thriller voor de
liefhebbers van Dan Brown. Zijn boeken ‘De Da Vinci
Code’, ‘Het Bernini Mysterie’,’ Het Verloren Symbool’,
‘Inferno’en ‘Origin’ zijn volledig in de lijn met deze
thriller van Tibor Rode. In Amerika verdwijnt een aantal
deelnemers aan een missverkiezing. Wanneer ze gevonden
worden blijken ze operatief verminkt te zijn. In Leipzig
wordt het oude raadhuis opgeblazen en in Milaan wordt
een muurschildering van Da Vinci vernietigd.
Tegelijkertijd zorgt een computervirus er wereldwijd
voor dat fotobestanden systematisch worden gewijzigd.
Het verband tussen deze gebeurtenissen moet het antwoord
zijn op het raadsel waar de Amerikaanse wetenschapper
Helen Morgan voor staat. Haar dochter is ontvoerd en het
spoor leidt naar Europa. Alles lijkt verband te houden
met een complot rondom de creatie van het beroemde
schilderij Mona Lisa van Leonardo Da Vinci, meer dan
vijfhonderd jaar geleden. Tibor Rode werkte als
advocaat, mediator en docent in Hamburg. ’Feit en fictie
worden goed met elkaar verweven, een sterke en
overtuigende thriller.’ Ruhr Nachrichten
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross heeft
met ‘Alleen hij’(The One Man)een bloedstollende en
aangrijpende thriller geschreven waarin de gruwelen van
de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die van
Auschwitz in het bijzonder centraal staan. 1944. Terwijl
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in Europa de Tweede Wereldoorlog voortduurt, werken de
Amerikanen uit alle macht aan het Manhattanproject. De
code die ontbreekt is ontwikkeld door de Poolse
natuurkundige Alfred Mendl, die uit het getto van
Warschau op transport naar Auschwitz is gezet. De jonge
Pool Nathan Blum is Europa ontvlucht en werkt als
vertaler voor de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend Duits
en Pools, hij is vindingrijk en nu hij alles en iedereen
is verloren in de oorlog, is hij vooral vastbesloten
zijn leven een zinvolle nieuwe wending te geven. Wanneer
de Amerikanen hem vragen het welhaast onmogelijke te
doen, aarzelt hij niet. Hij zal terugkeren naar Europa
en infiltreren in Auschwitz in een poging Alfred Mendl
te bevrijden. Andrew Gross schreef eerder negen
thrillers onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens
vijf thrillers samen met James Patterson. ‘Gross heeft
de beschrijvingen van het kampleven opgetekend naar de
verhalen van zijn schoonvader die in Auschwitz vastzat.
Waar de hoofdpersonen fictie zijn, zijn de setting en
veel van de personages gebaseerd op historische feiten.
Voeg daaraan toe het inlevingsvermogen, de actie en de
spanning en ‘Alleen hij’ is zowel een ontroerende als
aangrijpende thriller.’ Booklist
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove
2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer
dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met
uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen
genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat
de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,
gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15
minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde
vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en
een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om
je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low
carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken.
De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15
minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
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...
Een hele lieve fuck you Sylvia Van Driessche 2021-06-16
Alexa, een journaliste die haar dagen vult met het
schrijven over lippenstiften en het drinken van cava,
wordt naar een filmfestival gestuurd. Wat een
routineklus moet worden, verandert wanneer ze haar
jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die intussen een
wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa
wegvlucht in alcohol, wordt ze geconfronteerd met
verontrustende verhalen over seksuele intimidatie in
haar onmiddellijke omgeving. Tevergeefs probeert ze de
onderzoeksjournaliste in haar te onderdrukken. Alexa
wordt meegezogen in een gevaarlijke wereld, een die haar
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dwingt haar verleden te confronteren en haar toekomst op
te offeren.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 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.
Het perfecte huis (Een Jessie Hunt Psychologische
Thriller – Boek Drie) Blake Pierce 2020-12-09 In HET
PERFECTE HUIS (boek #3), keert profiler Jessie Hunt, pas
afgestudeerd aan de FBI Academy, terug om te ontdekken
dat ze opgejaagd wordt door haar moordende vader. Ze zit
in een gevaarlijk kat- en muisspel. Ondertussen moet ze
zich haasten om een moordenaar tegen te houden in een
nieuwe case die haar naar het hard van buitenwijken
brengt – en aan de rand van haar eigen psyché. Ze beseft
dat de sleutel voor haar overleven in het ontrafelen van
haar verleden ligt – een verleden dat ze niet meer
wenste te herleven. HET PERFECTE HUIS is een spannende,
psychologische thriller met onvergetelijke personages en
suspense waar je hart sneller van gaat slaan. Dit is het
derde boek in een spannende, nieuwe reeks die je tot
laat ’s avonds bladzijden zal doen omslaan. Het vierde
boek in de reeks over Jessie Hunt zal binnenkort
verschijnen.
Indian Business Case Studies Volume III Lalit Kanore
2022-06-15 This volumes has multidisciplinary Indian
case studies from different areas of managment like
finance, human resource management, marketing, and
strategic operations management.
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.
Henna op je huid / druk 2 Dirk Frederic Regina Bracke
2005 Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen
hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil korte
rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in
moeilijkheden. Alleen haar oudste broer toont begrip.
Vanaf ca. 13 jaar.
Volmaakt gelukkig Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 3
- Volmaakt gelukkig Fool's Gold lijkt de ideale
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woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Na het overlijden van haar beste vriendin,
Chrystal, verwacht Pia O'Brian dat zij de zorg voor haar
kat op zich zal moeten nemen. Een grote
verantwoordelijkheid voor iemand die haar kamerplanten
nog niet eens in leven kan houden. Als vervolgens blijkt
dat Chrystal niet de kat, maar de vervulling van haar
kinderwens aan Pia heeft nagelaten, is ze totaal in
shock. Hoe is het mogelijk dat Chrystal háár heeft
aangewezen? En hoe moet ze dit aanpakken? Gelukkig kan
Pia rekenen op de hulp van de knappe Raoul Moreno, die
haar een praktisch aanbod doet waar ze wel op in móét
gaan. Immers, als aanstaande moeder heeft ze toch geen
tijd meer voor romantiek... Deel 3 van de serie Fool’s
Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te
lezen.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson
en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden.
Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun
fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen
worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn
vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt
en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt,
laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn
hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity
vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op
een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit
voor hun onderlinge relatie betekenen?
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11
“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur
heeft fantastisch werk geleverd door personages met een
psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed
beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot
is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig
blijft houden. Vol met wendingen, dit boek houdt je tot
het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en
filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG
(DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe
psychologische thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur
Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek #
1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen.
Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als
au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie
op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om
waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde
poorten een disfunctionele familie, een verzuurd
huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het
daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een
baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse
platteland, is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk een
frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het
historische chateau van de familie Dubois, met de
schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de
ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze duistere
geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt
een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te
bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar
eigen gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de
vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken.
Een meeslepend mysterie vol complexe personages,
gelaagde geheimen, dramatische wendingen en
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bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in
een serie psychologische thrillers die je tot diep in de
nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is
nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
Star Wars trilogie James Kahn 2016-02-03 HEEL LANG
GELEDEN, IN EEN STERRENSTELSEL HIER VER, VER VANDAAN...
Luke Skywalker werkt op de boerderij van zijn oom op de
verafgelegen planeet Tatooine. Hij repareert tweedehands
machines, gaat stuntvliegen met zijn verweerde skyhopper
en... verveelt zich te pletter. Luke droomt van
avonturen tussen de sterren - avonturen die hem naar
prachtige, buitenaardse planeten zullen voeren. Maar op
het moment dat hij een cryptisch bericht onderschept van
een beeldschone prinses in gevangenschap, krijgt hij
veel meer dan hem lief is. En dat is hoe het allemaal
begint... Luke Skywalker, de trotse prinses Leia en de
ondernemende Han Solo - al die onvergetelijke personages
en hun ongelofelijke avonturen uit de originele Star
Wars-films zijn nu voor het eerst samengebracht in een
boek. Van de desolate woestijnen van Tatooine tot Endor,
de planeet van de Ewoks. Laat je meeslepen door het
complete verhaal van de rebellen in hun wanhopige strijd
tegen het Keizerrijk!
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft
de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken
voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson
kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson
heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn
concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen.
Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met
Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen
Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij
schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin
Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07
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 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 oud-president 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
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘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
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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
Het beste dat ik ooit meemaakte Abbi Glines 2020-04-07
Het is weer zomer, het nachtleven bloeit in het
kuststadje Sea Beeze, Alabama. Schaars geklede,
zonverbrande mensen genieten van livemuziek en de geur
van versbereide visgerechten. Eli Hardy kijkt om zich
heen en vraagt zich af of het wel een goed idee was om
hiernaartoe terug te keren. Hij is niet meer dezelfde
zachtaardige persoon die een jaar geleden op zijn motor
uit deze plaats vertrok. En daar staat hij nu, met zijn
slordige, krullerige blonde haren en tatoeages op zijn
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armen. Eli Hardy is terug en zeker niet van plan om lang
te blijven. Maar dan komt hij Ophelia tegen, en blijkt
de wereld er toch anders uit te zien.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de
wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP
Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen.
Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver
uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt
aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om
zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.
JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen
van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP
van plan is de vuile was over de familie buiten te
hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen.
Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als
in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van
het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD
Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op
de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en
absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
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