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worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door
De joodse bruid Edith Hahn Beer 2015-10-05 Edith Hahn studeert rechten in Wenen wanneer Oostenrijk door

in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het

de Duitsers wordt ingelijfd. Ze wordt vanuit het joodse getto naar een werkkamp in Duitsland gestuurd. Na

bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze

maanden van onmenselijk zware arbeid kan Edith eindelijk weer naar huis, maar in Wenen is de situatie voor

verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.

joden inmiddels dramatisch verslechterd. De schok is groot als ze hoort dat haar eigen moeder op transport is

Dat nooit meer Chris van der Heijden 2011-12-09 Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde

gesteld naar een concentratiekamp in Oost-Europa en als blijkt dat haar vriend Pepi niet de rots in de

kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn.

branding is die ze nu zo hard nodig heeft. Uit angst om opgepakt te worden, besluit Edith niet terug te keren

Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland met als centrale

naar het getto. Ze verwijdert de davidster van haar kleren en zwerft door de stad. Met valse papieren komt

vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote

Edith in München terecht. Daar ontmoet ze Werner, een charmante nazi-officier die op slag verliefd op haar

verhalen op een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het

wordt en haar ten huwelijk vraagt. Ondanks het enorme gewetensconflict en de angst om haar grootste

gevecht van de kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de

geheim - haar joodse identiteit - te moeten prijsgeven, beseft Edith dat dit aanzoek haar redding kan

tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden

betekenen. Edith Hahn Beer werd in 1914 in Wenen geboren, woonde lange tijd in Israël en overleed in 2009

was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de belangrijkste veranderingen in het denken over de

in Londen. Het is uniek dat Ediths echte en valse identiteitspapieren bewaard zijn gebleven, samen met haar

oorlog, dit boek is het logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de

oorlogsbrieven en vele foto's. Deze documenten zijn ondergebracht in het Holocaust Museum in Washington

belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM 'Van

D.C. en een deel ervan is opgenomen in dit boek, dat eerder verscheen onder de titel De oorlogsbruid.

der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte renaissance graag en meeslepend.' -

Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke

JAN BLOKKER

verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende?

Waarom het mama geen zak kan schelen Gill Sims 2020-06-26 Al vijftien jaar lang zeggen mensen tegen me

Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de

dat het 'gewoon een fase' is. 's Nachts niet doorslapen is 'gewoon een fase'. Ongelukjes op het potje en alles

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief

wat daarbij hoort zijn 'gewoon een fase'. De driftbuien van de verschrikkelijke twee: ook 'gewoon een fase'.

van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De

Slecht eten, bijdehand zijn, de obsessies. De peutertijd waarin ze weigerden een slaapje te doen, de tienertijd

onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn

waarin ze niet voor één uur 's middags hun bed uit te krijgen zijn. Allemaal 'gewoon fases'. Maar wanneer

veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht

houden die 'fases' eens op? WANNEER? Mama droomt van een pittoresk landelijk huisje met een rozenperk

op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten

en kakelende kippen in de tuin. Maar het leven loopt zoals altijd anders. De kippen blijken vals en zwijgen, en
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de rozen hebben verraderlijke doornen. En dan zijn haar lieftallige kleuters ook nog eens getransformeerd tot

tekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn

onuitstaanbare tieners. In plaats van te fantaseren over wie er zou winnen in een gevecht - een dragon

de doden? Open het oog!’ In zijn notitieboekje staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over

badger of een ninja horse? - brengen ze de dag al snapchattend door, slenteren ze door het huis en

‘bezoekers’. Als de Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz de man vinden, worden

communiceren ze uitsluitend door middel van zuchten. Behalve natuurlijk wanneer er verwacht wordt dat Ellen

ze ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de man in hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij

in de vroege uurtjes haar taxidiensten aanbiedt, of als ze extravagant poseren voor hun Instagram-stories. En

achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het

er is nooit, maar dan ook nooit, melk in huis. Kan mama ook maar één moment voor haarzelf hebben? Kan

mysterie opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de mensheid... Maar is de wereld

ze soms wat me-time krijgen, nu ze haar eigen tanden nog heeft? En kan ze eindelijk een manier vinden om

daar klaar voor?

er helemaal geen zak om te geven? Gill Sims (1978) is auteur en illustrator. Haar eerste boek, Waarom

Een vreemdeling in Cornwall Liz Fenwick 2015-03-25 Als de bejaarde Jaunty, die een teruggetrokken bestaan

mama drinkt, was in Engeland een van de bestverkochte boeken van 2017. Waarom mama vloekt is zo

leidt, te zwak wordt om voor zichzelf te zorgen, trekt haar kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze

mogelijk een nog groter succes, en stond zeven weken op 1 in de bestsellerlijsten. Gill Sims woont in

in Jaunty’s afgelegen huis aan Frenchman’s Creek. Ooit was de oudere vrouw een bekend kunstenares. Nu,

Schotland met haar man, twee kinderen en een recalcitrante borderterriër, die heerst over het huis als een

aan het einde van haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door herinneringen. Op een

keizer.

stormachtige avond raakt iemand vlak bij hun huis met zijn boot in de problemen. Gabriela weet de knappe

Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King 2009 Dit boek richt zich met name op de meer serieuze

vreemdeling te redden en de twee vrouwen bieden hem een tijdelijk onderdak. Deze Finn blijkt op zoek te zijn

hobby-fotograaf. Het eerste deel laat zien wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel

naar de oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn zoektocht heeft hem naar dit prachtige binnenwater in

twee bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte foto. Hierbij is aandacht voor digitale aspecten

Cornwall geleid. Gabriela en Jaunty kunnen hem verder helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal

als pixels en bestandsformaten, maar meer nog voor de foto-techniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,

over liefde en misleiding aan het licht...

sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken van goede portret-, landschaps- en actie-foto's. Deel

Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas

drie behandelt de computerkant: foto's digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web publiceren.

geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien

Het afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's, informatiebronnen op internet

komt ze tot de schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze

en onderhoudstips voor de camera.

tot dan toe dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet iets wat ze niet had

Word 2007 voor Dummies D. Gookin 2007

mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur

Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2018-11-20 Downton Abbey in de eenentwintigste eeuw: het verhaal

Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De

van een droombaan op een kasteel in Schotland Als de Nederlandse Josephine Rombouts met haar gezin

tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat

aan de Schotse westkust gaat wonen, grijpt ze de kans om housekeeper op het plaatselijke kasteel te worden

Carolee heeft gezien.

met beide handen aan. Zonder enige kennis van huishouding of de Britse elite probeert ze zich staande te

De Darm in Beweging Guy Boeckxstaens 2006-12-11

houden in haar nieuwe omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse landeigenaren, Franse koks, Schotse

Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste

onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette en tradities. Met humor en scherpe observaties beschrijft

zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg

Rombouts een microcultuur waarvan het bijna onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog bestaat.

heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie

Tafeldekken met een meetlat, de strenge regels voor het dragen van tweed – ze verbaast zich vaak, maar

de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn

leert snel. De verlaten, ruige natuur van Schotland vormt het fraaie decor van haar belevenissen.

team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven een

De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13 Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazca-

afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan
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worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een

snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar.

onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn

De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk motief. Kit

carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de

Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de

gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.

perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt

Excel 2007 voor Dummies G. Harvey 2007

geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een

Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar, en samen

vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte

kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op een andere manier

moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende

onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere gaan mee in het graf.

thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke perspectieven. Bij dit omkeerboek kan

Aftellen Alan Weisman 2014-04-09 De wereld kan het best zonder de mens af. Geen probleem zelfs, de

men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of dat van Georges.

natuur gaat wel door, en menselijke sporen zullen op den duur uitgewist worden. Maar voor de mens klinkt

De ontdekking van de hemel 2011

dat helemaal niet zo geruststellend. Iin Aftellen laat Alan Weisman zien hoe we dit scenario kunnen

Het levende universum Duane Elgin 2010-07-20 Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden De

voorkomen. Dat kan, al moeten we dan wel iets doen. Op dit ogenblik komen er elke drie dagen evenveel

wetenschap ziet van oudsher het universum als een inerte massa en een lege ruimte. Duane Elgin brengt

nieuwe aardbewoners bij als Amsterdam inwoners heeft. En daar is de aarde op den duur niet tegen

bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat het universum niet dood is maar

opgewassen. Weisman gaat op reis langs plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen om te zien hoe

levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste spirituele tradities in de

dat gaat, en of dat gaat. Hoeveel mensen kan de aarde aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen?

wereld en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de mens

Aftellen is een ontnuchterend, verhelderend en ook hoopvol boek.

verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het belangrijk om samen te leven in plaats van

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today

elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en

Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

met het levende universum te leven.

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow

Dr. Pangloss en de Geneeskunde Carla Hollak 2010-04-13 Deze wereld is de beste van alle mogelijke

Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna,

werelden. Dit door dr. Pangloss uitgedragen onwrikbare geloof en vertrouwen in een positieve uitkomst is

zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen

onmiskenbaar doorgedrongen tot de geneeskunde. De ontwikkelingen in de moleculaire biologie, biochemie

vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft

en genetica geven daar ook alle aanleiding toe. Binnen het vakgebied van de zeldzame erfelijke

van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd

stofwisselingsziekten is dit fenomeen duidelijk herkenbaar. Erfelijke aandoeningen kunnen vroegtijdig

is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een

opgespoord worden, genetische screening is mogelijk en nieuwe therapieën worden in rap tempo ontwikkeld.

paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust

Maar leidt dit ook tot de best mogelijke resultaten? In haar oratie gaat Carla Hollak in op de meer of minder

haar, en nu is alles anders...

succesvolle vertaalslag van deze nieuwe ontwikkelingen naar de klinische praktijk. Beperkte kennis van zowel

Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende

natuurlijk beloop, surrogaat markers als langetermijnuitkomsten van dure behandelingen stemmen tot kritische

vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk

beschouwing. Hollak betoogt dat er door alle partijen met meer realiteitszin en openheid samengewerkt moet

houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien

worden, zodat het belang van patiënten ook echt gediend wordt.

geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt

De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een

ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...

by-josh-kurz-mastering-angularjs-directives-paperback

3/7

Downloaded from amalattea.com on August 16, 2022 by guest

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

waarom zou ik dat niet ook kunnen doen? De eigenaardige ring aan zijn rechterhand viel me op, een diamant

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

die in de vorm van een schedel was geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat betekende, dan had ik

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en

geweten wie deze man was. De leider van de Skull Kings, hun koning. Een man die nog wreder en

macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er

meedogenlozer was dan mijn eigen man.

is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen

De overwinning van de adelaar Simon Scarrow 2013-12-05 43 n.Chr.: centurio Marco trekt met het Tweede

zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.

Legioen op tegen de Brittanniërs. Al snel stuiten ze op de eerste hindernis: een brede rivier met op de andere

Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

oever versterkingen waarachter de barbaren zich verschanst hebben. De Brittanniërs compenseren hun

verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

primitieve strijdwijze met een ongelooflijke moed en onverzettelijkheid. Samen met zijn tweede man Cato

maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

staat Marco voor de steeds moeilijkere taak de Brittanniërs zo snel mogelijk te verslaan. Het echte gevaar

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar

komt echter uit een andere, onverwachte hoek. De bloedige strijd tegen de dappere barbaren, de tegenslag

eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens

die Cato en Marco ondervinden en de op de achtergrond slepende samenzweringen maken ook het tweede

een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden!

deel uit de Adelaar-reeks bloedstollend spannend.

'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd

Auxiety Dieuwertje Heuvelings 2020 Je begrijpt het niet. Ik heb dit nodig, weet je hoeveel shit er nog steeds

gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan.

over me gezegd wordt? Ik heb cijfers nodig, cijfers liegen niet. 'Een muzikale pageturner over het gewicht van

Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de

succes.' - ALI B 'Dit boek is voor de liefhebber van literatuur, muziek én maatschappelijke vraagstukken.' -

bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten

TIM HOFMAN 'Geheime liefdes, grote ego's en angst om jezelf te verliezen. Auxiety geeft een soms pijnlijk

mislukken.

maar herkenbaar inkijkje in het streamingtijdperk.' - ANGELIQUE HOUTVEEN 'Dieuwertje Heuvelings is op

Koorts Saskia Noort 2011-12-16 Koorts van Saskia Noort: een koortsachtige zoektocht over het vredig

papier net Paagman.' - MULA B Dieuwertje Heuvelings (1989) is sinds 2007 werkzaam in de muziekindustrie

ogende eiland, langs de mooiste maar ook de lelijkste plekken die Ibiza rijk is - en een gruwelijke waarheid

en was onder andere playlist editor bij Spotify, waar ze de explosieve groei van de Nederlandse hiphop van

komt aan het licht. Koorts is een spannende thriller van bestsellerauteur Saskia Noort. Wanneer Dorien de

dichtbij meemaakte en vormgaf. Daarnaast schreef ze voor SSBA Salon en Hard//hoofd. Bron: Flaptekst,

uitbundige Ellen ontmoet wordt ze geconfronteerd met de voorspelbaarheid van haar leven. Ze verbreekt haar

uitgeversinformatie.

relatie en vertrekt met haar vriendin naar Ibiza. Samen storten ze zich in het feestgedruis. Tot een van hen

Skull King: De koning Penelope Sky 2020-02-27 Mijn echtgenoot is wreed, meedogenloos en verachtelijk. Ik

plotseling verdwijnt. Vanaf dat moment begint een koortsachtige zoektocht over Ibiza. Saskia Noort zette in

haat hem met elke vezel van mijn wezen. De enige reden dat ik hem niet heb vermoord of heb geprobeerd

één klap de Nederlandse literaire thriller op de kaart met Terug naar de kust. Daarna verschenen De eetclub,

om bij hem weg te gaan, is vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik heb mezelf verkocht aan hem om

Nieuwe buren, De verbouwing, Koorts en in november 2013 Noorts nieuwste thriller Debet. Noort was best

iemand te redden van wie ik hield ... en dit is de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik zat alleen in een bar

verkopende thrillerauteur in 2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren van haar

toen een buitengewoon knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend blauwe ogen, hoge jukbeenderen

thrillers verkocht.

en een gespierd lichaam dat gemaakt was om te vechten. Hij was mooi. Ik kon mijn ogen niet van hem

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi,

afhouden. Toen hij een drankje voor me bestelde, wees ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel

en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je

aan mijn trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn man had veel verhoudingen, dus

eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
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bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige

landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar baas zeer opwindend, maar als het intiemer dreigt te worden

voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te

houdt ze hem toch liever op een afstand. Ze vreest namelijk dat hij haar zal afwijzen als hij ontdekt wat ze zo

spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse

angstvallig voor hem verborgen probeert te houden..

dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de

bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi,

wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om

Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend

echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet

die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige

meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met

relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te

een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor

vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom

zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze

in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!

gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert,

Six Sigma voor Dummies Craig Gygi 2007 Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme

gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

procesverbeteringen in bedrijven en bij de overheid.

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten

De slag om Arnhem Antony Beevor 2018-04-18 In ‘De Slag om Arnhem’ geeft gerenommeerd historicus en

'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als ‘D-Day’ en ‘Stalingrad’, met veel oog voor de

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven

militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem. Een van de grootste

aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy

luchtlandingen uit de oorlog, een heroïsche strijd die negen dagen duurde, een catastrofale misrekening van

seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie

de Britten en de laatste overwinning van Adolf Hitler. Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal schetst hij

hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij

de lotgevallen van soldaten en burgers en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen. Antony Beevor komt met

het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

een nieuw standaardwerk over de Slag om Arnhem: een uitputtende geschiedschrijving met alle militaire

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

details en aandacht voor de menselijke verhalen. ‘Beevors grote talent is zijn vermogen soepel in en uit te

training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de

zoomen op de strategische beslissingen op hoog niveau en de lotgevallen van de soldaten en burgers aan

vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,

het front. Hij toont de oorlog in al zijn gruwelijkheid en onmenselijkheid.’ – Historisch Nieuwsblad

geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij

Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man -

Nederland

het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien

Windows Vista voor Dummies A. Rathbone 2007

Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je

Verleid in zijn palazzo Susan Stephens 2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe baan: privésecretaresse

altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige

van de adembenemend knappe Rigo Ruggiero. En dan mag ze hem ook nog helpen bij de renovatie van zijn

gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf

palazzo! In Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft voor haar dan voor de opknapbeurt van zijn

tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het
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boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten

voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.

of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van

Waarom mama vloekt Gill Sims 2019-05-13 Welkom in mama's wereld... Zoon Peter is vastgegroeid aan zijn

de meest beluisterde podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten

iPad, dochter Jane heeft maar één droom - rijk worden van een carrière als Instagram-influencer -, en vader

duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is

is voortdurend op pad voor exotische zakenreisjes. Mama's huwelijk staat onder druk, haar kinderen trekken

een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een

zich nergens wat van aan en het huis wordt een steeds groter schimmelnest. Alleen Judgy, de trotse en

ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de

nobele terriër, blijft trouw als altijd. Mama is bovendien een nieuwe uitdaging aangegaan: werken voor een

Volkskrant

hippe, nieuwe techstart-up. Haar angst of ze zich, als tweeënveertigjarige, met een beetje waardigheid uit een

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's

zitzak zal weten te hijsen is nog niet eens het ergst: op de een of andere manier heeft ze zich ook nog (per

vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en

ongeluk) voorgesteld als een single feestbeest en agendahedonist. En dus niet als iemand die halsoverkop

beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het

naar huis moet rennen als de oppas ziek is. Lukt het mama de schijn op te houden zonder het gezin te laten

enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van

vallen? Zal ze daadwerkelijk weg kunnen komen met het dragen van een hippe trainingsbroek naar haar

veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor

werk? En, nog belangrijker, zal ze tijd kunnen vinden om zichzelf te trakteren op een grote gin-tonic?

romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane

Hoogstwaarf*ckingschijnlijk niet. Gill Sims (1978) is auteur en illustrator. Haar eerste boek, Waarom mama

Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit

drinkt, was in Engeland een van de bestverkochte boeken van 2017. Waarom mama vloekt is zo mogelijk een

zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De

nog groter succes, en stond zeven weken op 1 in de bestsellerlijsten. Gill Sims woont in Schotland met haar

romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van

man, twee kinderen en een recalcitrante borderterriër, die heerst over het huis als een keizer. 'Oprecht en erg

een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en

grappig _ een verhaal waarmee veel moeders zich zullen kunnen identificeren.' THE SUN 'Sims' laatste werk

voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die

is het hilarisch vervolg op haar eerste bestseller. Het zij je vergeven als je mocht je denken dat de blogster

begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,

achter Peter en Jane het niet twee keer zou kunnen flikken _ maar dat heeft ze!' THE SUNDAY POST

appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft

Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens om een boek te schrijven, maar

verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er

worden geconfronteerd met kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een plot, hoe schep je sfeer, hoe

ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate

bouw je spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en hoe creëer je geloofwaardige

Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft

personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe onderhandel je over een contract? Literair agenten

hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen.

Paul Sebes en Willem Bisseling, bekend van tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al deze (en

Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist

nog veel meer) vragen, en larderen hun tips met spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het

wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal

boekenvak. Alweer een bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).

veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert

De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE TOVENAARSRING heeft alle

haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar

ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties,

vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals

compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden

de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe

aanspreken. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books and Movie

romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde

Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE
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TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-

geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze

delige fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee bestsellers in één handig

krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming. Tegen alle

bestand. Een geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN

verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de koning. Terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt

ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal rondom

hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de

een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin,

Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver

de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt dat hij anders

weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan

is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij de mannen van

worden die hij zo graag wil zijn, moet hij zijn training afronden. Maar die wordt plotseling onderbroken als hij

de Koning en de Ring te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn.

wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem en het gehele koninkrijk

Wanneer hij door zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van de

ten onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van vrienden en

Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het

geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke samenzweringen, van volwassen

Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen

worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van

familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen

lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar een wereld die we nooit

een erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds

zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek bevat 82.000 woorden.

onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten om

Dansen op de Vulkaan Johan Conijn 2006-11-27
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