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terroristische aanslag die een paar maanden eerder
Het verlies van België Johan Op de Beeck

plaatsvond, had wellicht voorkomen kunnen

2015-10-01 1830: koning Willem I wordt

worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich

overrompeld door een revolutie in het zuiden van

erover uit te laten uit angst dat hun levens in

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het

gevaar komen. Rechercheur Signe Kristiansen,

komt tot zware gevechten. De revolutionairen,

Junckers voormalige partner, is wel bereid om de

onder leiding van de Brusselse republikein Louis

zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar

De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins

handen vol aan enkele privézaken. Als er echter

Willem wil koning van België worden, maar de

een onthoofd lichaam wordt aangetroffen en er een

republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen

verband lijkt te zijn met de aanslag, bijt Signe zich

voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij

alsnog vast in het onderzoek. Het was al warm in

de republikeinen ten slotte geliquideerd worden

Kopenhagen, maar de zomer wordt nog

door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk

broeieriger… 'Een Scandi-thriller zoals een Scandi-

ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de

thriller moet zijn.' VN Detective en Thrillergids

strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass

**** 'De plots van Faber en Pedersen mogen er zijn.

in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

Het duo weet verhaallijnen behendig te

reconstrueert minutieus en meeslepend het

vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken over het

ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek

gereedschap en de energie te beschikken voor een

is een must have voor iedereen die geïnteresseerd

fijne reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is nogal een

is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in de

Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige

vijf sterren-categorie is gevallen te evenaren. En

Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars

toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van

Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin

de Krimimessen publiekprijs 2021

Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar een

IPMA-C op basis van ICB 4 Courseware - herziene

klein politiebureau in het saaie provinciestadje

druk Bert Hedeman 2019-02-25 Naast de publicaties,

Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet om daarbij

IPMA-C op basis van ICB 4 Courseware - herziene

stil te staan, aangezien er een advocaat vermoord

druk (ISBN: 978 94 018 427 1) adviseren wij bij dit

wordt in het stadspark en híj het onderzoek moet

materiaal gebruik te maken van het boek

leiden. In Kopenhagen onderzoekt journaliste

Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – 4de

Charlotte Junckersen een anonieme tip: de

herziene druk – IPMA B, IPMA C, IPMA-D ,
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IPMA PMO (ISBN: 978 94 018 0381 6) De inhoud is

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

gebaseerd op de Individual Competence Baseline

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

version 4 (ICB4) van de International Project

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

Management Association (IPMA) en beschrijft alle

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van

competenties voor de projectprofessional zoals deze

zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders

zijn gespecificeerd in de examengids van IPMA

alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP

Nederland. Deze 4-daagse training en halve dag

van plan is de vuile was over de familie buiten te

examentraining is bedoeld voor projectmanagers

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te

met minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van

komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet

projectmanagement. De training richt zich op het

kruisen met de charmante en onafhankelijke

versterken van zowel de 'harde' als 'zachte' kant

Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans

van projectmanagement. Deze training leidt op tot

van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,

het examen IPMA-C van IPMA Certificering Na

ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk

afloop van de training is de deelnemer in staat

boek om met regenachtige dagen op de bank onder

zelfstandig niet-complexe projecten te leiden en

een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

kan een projectmanager van beperkt complexe

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

projecten ondersteunen. Tevens stelt de training de

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

deelnemer in staat het IPMA-C examen met goed

bent.’ Libelle

gevolg af te leggen.

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer

begin van het nieuwe academiejaar krijgt

2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny

hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.

Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde

Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal

Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen

buitenlandse studenten aan de Leuvense

met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen

universiteit drastisch moet verminderen. Om die

praten, tot het moment dat een onbekende

eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van

jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is

vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

eveneens getekend door het leven zelf en probeert

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij

in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes

slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie

geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet

aanwijzingen te geven om de studenten te redden.

zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-

Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een

Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar

sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde

hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’

student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat

en ‘Een oude eik was getuige’.

niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap,

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald

Berg heeft geen andere keus dan te proberen om

Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en

het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de

fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in

klok is begonnen.

Zuid-Afrika.

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich
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dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze

verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het

beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen

uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de

worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer

riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad

ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een

tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar hij

kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor

het goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere

hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het

vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar waarna hij

heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander

direct op zijn doel afging en me bij hem thuis

meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity

uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar

een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf

ik had die avond al een date. Maar hij vroeg me

in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

verontwaardiging en ging door met mijn leven.

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten

Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een

een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij

manier die ik nooit had verwacht. Hij was nog

dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het

steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde

op een avond van te veel bier en whisky tussen

ik ervoor dat ik geen date had. Omdat ik die avond

hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

zijn date wilde zijn.

van dronken seks tegen de muur van zijn

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer

"De wereldwijde corona-pandemie is een

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide

relatie betekenen?

handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke

d3Zusjes / druk 1 Ina Enssr (pseud. van J.K. van

boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager,

Raffe.) 2009-04 De zoektocht van een

die talrijke grote bedrijven door een zware crisis

onderzoeksjournaliste naar een man die is

heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend,

verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via

maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De

GPS, leidt tot gevaarlijke tochten door een

zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op

letterlijke en figuurlijke duisternis.

losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is

In jouw plaats Sofie Sarenbrant 2013-04-02 Het is al

een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen

zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in

door te voeren, om stappen te zetten naar een

het vakantiedorp Brantevik, waar ze werd

betere wereld. Een wereld die beter functioneert.

opgesloten in een donkere kelder en haar baby af

Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,

moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt

ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met

Agnes met haar man Tobbe en dochter Nicole een

VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen

schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze

mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten

kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou

we onze economische relance organiseren? Hoe

worden, niet vergeten. De man die haar haar

bereiken we een wezenlijke politieke

pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de

vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te

gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en het

versterken? Hoe moeten we onze relatie met

kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes

Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een

opnieuw. Nicole keert terug naar Brantevik om te

rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe

achterhalen wat er is gebeurd met haar moeder en

overwinnen we mentaal deze crisis?

haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron

gevaar.

2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het

doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de
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jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een

beginnende projectleiders en biedt een gedegen

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen

theoretische kennis van zowel de ‘harde’

verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

instrumentele als ‘zachte’ sociale aspecten voor het

politie met man en macht onderzoek doet, kan dat

vakgebied projectmanagement conform de IPMA

niet voorkomen dat er de volgende dagen meer

richtlijnen. Deze training leidt op tot het examen

kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

IPMA-D van IPMA Certificering. Na afloop van de

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden

training is de deelnemer in staat zelfstandig niet-

overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn

complexe projecten te leiden en kan een

tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen

projectmanager van beperkt complexe projecten

losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets

ondersteunen. Tevens stelt de training de

op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de

deelnemer in staat het IPMA-D examen met goed

onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

gevolg af te leggen.

verdwijningen een onwelkome herinnering aan

Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23

een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer

Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode

werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter

Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese

de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als

Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen

een familielid wordt weggerukt en je vol vragen

haar leven tekenen, maar ook de toekomst van de

achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak

hele mensheid. Veertig jaar later wordt de

spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te

nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een

vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder

geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder

spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van

wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek

Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de

leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een

spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie

virtuele wereld die wordt beheerst door de

mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",

onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen.

onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

Maar is die wereld alleen maar virtueel of bestaat

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

zij misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem,

Asterix en de Helvetiërs René Goscinny 1973

en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de

IPMA-D op basis van ICB 4 Courseware - herziene

wetenschappers, tot een samenzwering die

druk Bert Hedeman 2019 Naast de publicatie

lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de

IPMA-D op basis van ICB 4 Courseware - herziene

mensheid onder ogen moet zien. Het

druk (ISBN: 978 94 0184240) wordt u geadviseerd

drielichamenprobleem is het eerste,

de het boek Projectmanagement op basis van ICB

adembenemende deel van een trilogie over ruimte

versie 4 – 4de herziene druk – IPMA B, IPMA C,

en tijd, en over het voortbestaan van de aarde,

IPMA-D , IPMA PMO (ISBN: 978 94 018 0381 6)

waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen

aan te schaffen. De inhoud is gebaseerd op de

exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de

Individual Competence Baseline version 4 (ICB4)

bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver

van de International Project Management

van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg

Association (IPMA) en beschrijft alle

Liu als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo

vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele

Award, de belangrijkste internationale prijs voor

competenties voor de projectprofessional zoals deze

een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor

zijn gespecificeerd in de examengids van IPMA

Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss,

Nederland. Dit cursusmateriaal is bedoeld voor het

de makers van de hitserie Game of Thrones. Over

verzorgen van een 4-daagse training voor

Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om
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te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen

kringen wordt verstoord door een naakte, met

met het Congres ineens nogal beperkt leken.'

bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn

BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een

hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord

unieke combinatie van wetenschappelijke en

heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om

filosofische speculatie, politiek en geschiedenis,

de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles

complottheorie en kosmologie, waarin koningen en

wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere

keizers uit de westerse en de Chinese geschiedenis

Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.

zich verplaatsen naar een droomachtige

De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14

gamewereld, terwijl politieagenten en

De zestienjarige Anamika Sharma is een

natuurkundigen zich bezighouden met

levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi

wereldwijde samenzweringen, moorden en

met een fascinatie voor exacte wetenschappen. Op

buitenaardse invasies in de echte wereld.' GEORGE

school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis

R.R. MARTIN

verbergt ze zich het liefst in de garage van haar

Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert

ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van

Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon

dit boek is niets meer hetzelfde voor Anamika en

Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de

kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer

wereld te redden. In Oeganda wordt een Special

onderdrukken. Ze begint een relatie met een

Forces-team kansloos verslagen door een groep

oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe

boeren. Op videobeelden is te zien dat zij

huisbediende en verklaart haar liefde aan een

onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken

klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd.

voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon

Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar

Smith van Covert One de taak het incident te

land dat het juk van eeuwenoude tradities nog niet

onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep

van zich af heeft geschud.

opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde

Het reservaat Hein Wybrand 1971

parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de

De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De

directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda

moord op Arno Linter lijkt een eenvoudige klus.

opduikt en wel heel veel interesse in de

Alles wijst in de richting van een labiele jongen

levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en

met agressieproblemen. Commissaris Liese

zijn team een race tegen de klok om de wereld van

Meerhout twijfelt en volgt de visie van haar team

de ondergang te redden...

niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven

ontbreken, zijn alle blikken op haar gericht. Is ze

op een high school met wel heel bijzondere

over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese niet,

leerlingen De spanning tussen de normo's en de

want een gruwelijke vondst in een Antwerps park

monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden

vraagt alle aandacht van de moordbrigade: er is een

dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens

jong koppeltje omgebracht. Zo?n dubbele moord is

en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een

nooit gezien en bovendien laat de dader een

geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo

boodschap achter. De sensatiepers likkebaardt, de

gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was

publieke opinie keert zich tegen de traagheid van

lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en

de politie. Met een team vol twijfels moet

doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie

commissaris Liese Meerhout een moordenaar

en Melody te laten mislukken.

stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en er

Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort

plezier in schept haar persoonlijk uit te dagen met

verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede

raadselachtige aanwijzingen.
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Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net

leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van

wanneer Cara wil gaan genieten van een

Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam

welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze

Center for International Law, werd georganiseerd.

Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar

Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot

ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood

het symposium.

van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te

Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz

verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand

2002 Nick Simpel raakt ongewild betrokken bij een

te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en

roofoverval. Om te bewijzen dat hij onschuldig is,

zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat

moet hij de echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe

Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar

je dat als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11

door wraak...

jaar.

Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M.

Wanneer het water breekt Chris de Stoop

Dolman 2004-12-08 Hoe kan de internationale

2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een

gemeenschap adequaat reageren op genocide,

visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun

misdaden tegen de menselijkheid en

vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine

oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel

vissersboot de zee over om hier in een dorp achter

getrokken of het (internationale) strafrecht het

een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen

meest geschikte instrument is om belangrijke

bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu

doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te

met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de

verwezenlijken. De internationale

tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden

strafrechtspleging ondervindt concurrentie van

op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

waarheids- en verzoeningscommissies. Maar zelfs als

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend

voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd,

moment. Niet iedereen heeft het overleefd.

dwingt de – politiek en juridisch – complexe

Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden

werkelijkheid tot het maken van keuzes. Allereerst

dokter, ingenieur, bankier of ondernemer.

rijst de vraag of de berechting van internationale

Wanneer het water breekt is het verhaal van de

misdrijven het beste door internationale tribunalen

diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen

dan wel op nationaal niveau ter hand kan worden

en voor de bevolking. Hoe komen migrant en

genomen. Het complementariteitsbeginsel – de

maatschappij tot een nieuwe vorm van

hoeksteen van het Statuut van Rome – is een

samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

resultante van deze afweging en legt het primaat

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die

bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel

de familie al jaren kent en met tientallen

internationale als nationale gerechten

reisgenoten sprak.

geconfronteerd met het vraagstuk hoe de

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24

strafrechtspleging afgestemd moet worden op de

Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb

specifieke aard van internationale misdrijven en

verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit

hun plegers. Tenslotte stuit internationale

met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en

strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van

ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een

staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de

onverwachte wending neemt, dringt het tot me

eigen politieke belangen en vrezen zelf voor

door dat de waarheid aan het licht moet komen.

internationale fora ter verantwoording te worden.

Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het

Deze vragen stonden ter discussie op een

een miljoen keer erger.

symposium dat op 19 maart 2004 door de

Crisis als uitdaging Rüdiger Dahlke 1995 Pleidooi
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om ziekte in elke levensfase te beschouwen als een

Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met

signaal dat de onbezield levende moderne mens een

gevaar voor eigen leven de waarheid te

zoektocht in het eigen innerlijk moet beginnen.

achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs

P. C. Hoofts Nederlandsche historien Pieter

geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn

Corneliszoon Hooft 1821

veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij

inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde

wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,

bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom

directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

Damon in de hoofdrol.

te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de

De dochter van de President James Patterson

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

2021-06-07 Met details die alleen een president kan

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats

weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

inzicht over hoe het er achter de schermen van het

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat

Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe

Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij

regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige

weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig

first family die boven aan de hitlijst staat van een

of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert

internationale terroristische organisatie. Matthew

de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem

Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door

president van de Verenigde Staten. Nadat een

een paar regels programmeringscode te schrijven.

dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn

Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten

tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

blootgeven... of haar voor altijd verliezen.

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

Slaaf kindje slaaf Dolf Verroen 2006 Maria (ik-

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen

figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge

leiden, maar een oud-president wordt nooit meer

slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze

een gewone burger. En een oud-president heeft

wil. Vanaf ca. 10 jaar.

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,

Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03

zet hij de seal-training en alle connecties die hij als

Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia

president heeft opgedaan in om haar te redden.

experiment Een revolutie op het gebied van

Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in

oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner

het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

Industries presenteert een revolutionair nieuw

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

product: de Merge. Een technologische uitbreiding

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

van de menselijke waarneming die direct

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith

Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party!

wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen

Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit

van het apparaat en de bijbehorende implantaten.

te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen

Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van

is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de

oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die

champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te

niet in handen van Amerikas vijanden mag komen.

belanden met de getuige van de bruidegom Hoe

Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid

moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de

als Dresner beweert? En wat is het verband met

getuige van de bruidegom is niemand minder dan

een bizarre slachting in Afghanistan? Het is

de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden

duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon

wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar
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hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA

mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15

vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten

minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij,

om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar

grotendeels lactosevrij en een combinatie van

best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen

vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1

in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als

Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over

sneeuw voor de zon...

koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een

veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf

nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd

ca. 4 jaar.

gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven.

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de

dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn

orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland.

vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw

En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.

moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik

Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling,

terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner.

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den

In elk leven doet zich een beslissend moment voor

Kerchove 2021-03-16 Combineer de

waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal

gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet

zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde

met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70

dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het

eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met

was een wonder dat hij zich staande wist te

uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke

houden, zo diep was hij getroffen door haar

vetverbranding te activeren Elke dag met volle

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats

teugen genieten van veel verse groenten, fruit en

op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk –

het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot

met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is

een lang, gezond en gelukkig leven. In haar

Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.

nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont

Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een

bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de

goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun

unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane

vriendschap op het spel te zetten door haar zijn

dieet combineert met de kracht van gezonde vetten

ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie

voor meer energie, een vlottere vetverbranding en

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

materiaal gebaseerd de populaire historische romans

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal

van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

preptips) om je natuurlijke vetverbranding te

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton

activeren en van de low carbkeuken een

boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw

duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70

‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
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