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If you ally need such a referred Prestashop Module Development Serny Fabien books that will present you worth, get the unconditionally best seller from us currently from several preferred authors. If you want to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more ﬁctions collections are as a consequence launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Prestashop Module Development Serny Fabien that we will utterly oﬀer. It is not approaching the costs. Its virtually what you obsession currently. This Prestashop Module Development Serny Fabien, as one of the most in force sellers here will enormously be accompanied by the best options to review.

Een vreemde in huis Shari Lapena 2017-07-27 Wat als je misschien iets verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Van de auteur van Het stel van hiernaast, de wereldwijde bestseller Wat als je misschien
iets verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Je bent thuis, wacht tot je man thuiskomt van zijn werk. Je kookt een lekkere maaltijd, kijkt ernaar uit hem te zien en te horen hoe zijn dag was. Hij kan elk
moment komen. Dat is alles wat je je herinnert. Je wordt wakker in het ziekenhuis, zonder enig idee hoe je daar beland bent. Ze zeggen dat je een ongeluk had; je verloor de controle over je stuur terwijl je veel te hard reed in een
gevaarlijke buitenwijk. De politie start een intensief onderzoek en gaat ervan uit dat je iets in je schild voerde. Maar je echtgenoot weigert dat te geloven. Je beste vriendin twijfelt. En zelfs jij kan niet achterhalen wat er die nacht
gebeurd is... Shari Lapena schiet met haar tweede thriller opnieuw helemaal raak. Een vreemde in huis is ijzersterke psychologische crime, die je met een verhoogde hartslag in één ruk uitleest. Lapena zet levendige personages
neer met geloofwaardige motieven, die je laten wikken en wegen tot en met de laatste pagina. Shari Lapena (1960) was werkzaam als advocaat en docent Engels voor ze begon met het schrijven van romans. Het stel van
hiernaast werd een wereldwijde hit. Een vreemde in huis is haar tweede thriller. Over Het stel van hiernaast: 'Goed leeswerk, slimme verteltrant, leuke wendingen.' AD MAGAZINE 'Het stel van hiernaast heb ik verslonden.'
LIBELLE 'Shari Lapena levert een slimme reeks motieven en verdachten. De spanning blijft tot de laatste adembenemende pagina hoog.' THE TIMES 'Een plotwendend, uiterst boeiend verhaal.' TESS GERRITSEN
Heb uw naaste lief Ruth Rendell 2014-07-08 Sarah Hussain, priester van de St Peter’s Church, was niet bij iedereen geliefd in haar gemeenschap: als vrouw van gemengde afkomst hield ze er vrije ideeën op na en wilde de kerk
moderniseren. Maar de schok is groot wanneer haar lichaam in de pastorie wordt gevonden, gewurgd. Voormalig hoofdinspecteur Wexford wordt voor deze zaak door zijn vriend en opvolger Mike Burden ingeschakeld als
adviseur. In de heilige geschriften staat dat je je naaste lief moet hebben, maar het is zoeken daar degene die daar anders over denkt. Wexford is het oplossen van puzzels en het natrekken van mensen nog niet verleerd en gaat
op onderzoek uit...
Ridder, Erfgenaam, Prins (Over Kronen en Glorie—Boek #3) Morgan Rice 2017-05-09
PrestaShop Module Development Fabien Serny 2014-11-28 If you are a developer who is new to PrestaShop and wants to get a good foundation in development on the PrestaShop framework, this book is for you. It's assumed that
you will have some experience with PHP5, jQuery, and HTML/CSS (no need to be an expert on it).
Waarheid Peter Temple 2021-04-26 Inspecteur Stephan Villani vindt het lichaam van een dode jonge vrouw met gebroken nek in een glazen badkuip. Ieder spoor van de dader ontbreekt en de huisbaas weigert mee te werken
met het onderzoek. Tot Villani’s verrassing worden kort daarna drie verminkte lichamen gevonden. Was dit het werk van dezelfde dader? Villani staat voor een raadsel, terwijl ook de politiek zich met de wrede zaak bemoeit.
Vroeger was zijn werk zijn lust en zijn leven, maar hij begint steeds meer te twijfelen over zijn identiteit en de bedorven wereld waarin hij leeft. Weet hij de waarheid, achter de moordzaak en voor zichzelf, te achterhalen? Peter
Temple (1946 - 2018) was een succesvolle Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat Jack Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade schuld’, ‘Zwart tij’ en ‘Dood punt’. Ook de thriller
‘Waarheid’ heeft grote bekendheid gekregen waar hij tevens een Miles Franklin Award voor heeft ontvangen. Temple is in Australië zeer geliefd om zijn misdaadromans en is drie keer bekroond met de Ned Kelly Award, de
hoogste Australische prijs in de thriller categorie.
Total war - Rome - ondergang van Carthago David Gibbins 2013-09-19 David Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago Hoe ver zou jij gaan voor Rome? Total War - Rome - Ondergang van Carthago is het verhaal van
de Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius Secundus, en van zijn greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale oorlog in Noord-Afrika en de belegering van Carthago. Fabius
overwinningen bezorgen hem bewondering en respect, maar trekken ook hebzucht en jaloezie aan. Zo leert hij al snel dat zelfs je trouwste bondgenoten je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter neer op
één vraag: hoeveel is hij bereid op te oﬀeren voor zijn visie van Rome? Ondergang van Carthago, geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie epische verhalen. Een
verhaal over het lot van één man en zijn reis door het hart van het Romeinse Rijk. Een wereld waarin elke soldaat en elke burger militaire slimheden en politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide
groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu
alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
De naaimachine Natallie Fergie 2019-09-06 In ‘De naaimachine’ van Natalie Fergie volgen we de zwerftocht van een naaimachine door vier generaties. De hoofdrol in deze roman is weggelegd voor een oude vintage Singernaaimachine, die voor ieder van zijn eigenaars een grote betekenis had. Van de vrouw die er de laatste hand aan legde in de fabriek en verzeild raakt in een van de grootste stakingen van haar tijd tot een weduwe die een
verborgen boodschap in de machine vindt. Uiteindelijk komt de Singer terecht bij een jonge man die tijdens het restaureren van de naaimachine de waarheid ontdekt rondom zijn afkomst. Natalie Fergie runt een eenmansbedrijfje
in het kleuren van stoﬀen die vervolgens de hele wereld over gaan. Ze woont in Edinburgh, samen met haar man. Ze heeft minstens 9 naaimachines, waaronder de oude Singer die als inspiratie diende voor deze roman
De zeventiende verdachte Maxine Paetro 2018-11-08 San Francisco is in de ban van een systematische maar onvoorspelbare moordenaar. Het onderzoek brengt brigadier Lindsay Boxer in contact met een onwillige informant.
Haar informatie lijkt erop te wijzen dat er iets vreselijk mis is binnen het politiecorps. De jacht op de moordenaar lokt Lindsay naar onbekend terrein, maar treft haar ook persoonlijk. De vriendinnen van The Women's Murder Club
beginnen zich ernstig zorgen te maken, maar nu er levens op het spel staan, kan Lindsay niet anders dan tot het uiterste gaan. Als moeder, brigadier en vriendin stond Lindsays onvoorwaardelijke integriteit nooit eerder op het
spel. Nu treft ze een moordenaar die vastbesloten is haar alles af te nemen.
Boeddha in 5 weken Giulio Cesare Giacobbe 2010-09-23 Wat is een boeddha? Een boeddha is iemand die sereen is, negatieve gevoelens neutraliseert en positieve gevoelens koestert en ervan geniet, vredig leeft en geen stress
of spanning ervaart. Om dit te bereiken hoef je je niet kaal te scheren, in oranje te hullen of op 3500 m hoogte in een klooster in de Himalaya terug te trekken. Het kost slechts vijf weken om deze vermogens te verwerven en zelf
een boeddha te worden. Boeddha in 5 weken is luchtig, openhartig en humoristisch geschreven.
Het Hot Belly dieet Suhas Kshirsagar 2014-11-25 Het Hot Belly dieet van Dr. Suhas G. Kshirsagar is een revolutionair nieuw dieet gericht op het verbeteren van je stofwisseling waardoor je op een natuurlijke en gezonde manier
afvalt. Je leert in dertig dagen en drie fasen je stofwisseling begrijpen en hoe je lichaam en geest, stofwisseling, voeding en gezondheid in balans te brengt. Uniek aan het Hot Belly dieet is dat je leert wat het beste bij jouw
lichaamstype past, hoe je koolhydraten voor je kunt laten werken en hoe je relatie met voeding te veranderen, zodat afvallen, gezond eten en leven je geen enkele moeite kost. Het Hot Belly dieet is gebaseerd op Ayurveda en
westerse wetenschap, waardoor niet alleen het afvallen, maar ook het in balans brengen van lichaam en geest centraal staan. Deepak Chopra schreef het voorwoord, waarin hij Dr. Suhas G. Kshirsagar omschrijft als een
uitstekende, betrouwbare gids met een uitgebreide kennis van de Ayurveda en holistische geneeskunst. Kshirsagar werkt al ruim tien jaar nauw samen met Deepak Chopra. Bij een verkeerd dieet hebben medicijnen geen zin, bij
een goed dieet zijn medicijnen onnodig. - Ayurvedisch gezegde
De vuurvliegjes achterna Martin Simek 2012-01-30 Eigenlijk is ieders leven een boek, maar zeker dat van Martin Simek.Het is als verhaal niet kapot te krijgen, of de schrijver zou van slechten huize moeten komen. Maar Simek
komt van goeden huize. Letterlijk ook. Dat maakte hem bij zijn geboorte al meteen tot vijand van het volk. In 1968 ging het IJzeren Gordijn tijdens de Praagse lente heel even op een kier. De negentienjarige Martin Simek vluchtte.
Het was een vlucht naar voren, naar de zo fel begeerde vrijheid. Bijna door toeval kwam hij in Nederland terecht. De kersverse vluchteling vroeg zich al snel af waarom de mensen hier de vrijheid niet is aan te zien. Kinderlijk blij
als hij was met alles, voelde hij zich soms een stralende idioot te midden van zijn nieuwe landgenoten.
Oostwaarts Robert D. Kaplan 2021-07-12 Schrijver Robert Kaplan neemt je mee op reis naar de Balkan en voert je via het Midden-Oosten mee richting Centraal-Azië. Onderweg vertelt Kaplan over de landen waar velen eigenlijk
verrassend weinig van weten. Zo bezoekt hij Bakoe, de nieuwe oliehoofdstad van de wereld, de woestijnen van Turkmenistan en de verschillende etniciteiten in de Balkan. Gaandeweg leer je verhalend over de tragische
geschiedenis en politieke ontwikkelingen. Ook maakt bij parallellen tussen Oost en West. Wat kunnen wij van de landen in het oosten leren? Ontdek het in ‘Oostwaarts’, het boeiende reisverslag van Robert Kaplan. Robert D.
Kaplan is een Amerikaanse schrijver en journalist. Hij schreef onder meer boeken over internationale politiek en reisverhalen en zijn artikelen verschenen in vooraanstaande kranten zoals The Washington Post, The New York
Times en The Wall Street Journal. Naast schrijver was Kaplan van 2009 tot 2011 lid van de Defense Policy Board van het Pentagon en belandde hij in 2011 in de ‘Top 100 Global Thinkers’.
De goedheid van vreemden Claudia Piñeiro 2016-06-21 Een vrouw keert na twintig jaar terug naar Temperley, Buenos Aires. Ze is iemand anders geworden: haar uiterlijk, haar stem, zelfs haar voornaam. Zullen de mensen die
haar gekend hebben beseﬀen wie ze voor zich zien? En zal híj haar herkennen? Mary Lohan oftewel Marilé Lauría oftewel María Elena Pujol keert terug naar de plek waar ze een gezin had – tot ze besloot te vluchten. Waarom
keert ze nu terug en waarom vluchtte ze destijds als een dief in de nacht?
Schoonheid in lingerie Penelope Sky 2019-01-03 Conway Barsetti wil niet meer dat ik een model ben. Hij wil me helemaal voor zichzelf houden. Ik inspireer hem op een manier zoals niemand anders dat doet. Nu woon ik samen
met hem in zijn prachtige landhuis en voel ik me geen gevangene meer. Ik ben vrij om te doen wat ik wil, met enkele beperkingen. Maar hij behandelt me zeer afstandelijk en ziet me als een object in plaats van als een persoon.
Zijn familie komt langs voor de lunch en hij zegt dat ik op mijn kamer moet blijven zodat ze me niet zullen zien. Maar ik heb een beter idee. Ik zal ze laten geloven dat ik zijn vriendin ben, dat we samen leven en dat we verliefd op
elkaar zijn. Tenzij hij me beter behandelt, zal ik zijn ouders en zus vertellen wat onze regeling werkelijk inhoudt. En hem vernederen.
De dochters van de kapitein Maria Duenas 2019-04-26 De langverwachte nieuwe roman van Maria Duenas Drie Spaanse zussen emigreren begin twintigste eeuw naar de VS, waar ze het restaurant van hun overleden vader
overnemen. Aanvankelijk verzetten ze zich tegen de manier van leven in New York, maar algauw beseﬀen ze dat ze alleen kunnen overleven als ze het restaurant ombouwen tot een variétéclub. Het krijgt de naam ‘De dochters
van de kapitein’. Ieder van de drie dochters beleeft daarbij haar eigen avonturen... De dochters van de kapitein is het fascinerende verhaal van emigranten die willen terugkeren naar hun geboorteland maar door omstandigheden
gedwongen worden in het land van hun bestemming te blijven. Het is een verhaal van vallen en opstaan, van geluk en tegenspoed, van doorzetten en volhouden. En een verhaal van drie sterke vrouwen, ieder met haar eigen
karakter, met samen één doel voor ogen: overleven in een bruisende stad vol vernieuwingen, en zelf opnieuw beginnen.
Pensioen 2020 Casper van Ewijk 2016 Eind 2015 was in Nederland ongeveer ? 1.300 miljard aan pensioenvermogen bijeengebracht, voor een groot deel in pensioenfondsen. Pensioen 2020 staat in het teken van de vernieuwing
van het pensioenstelsel. Het Nederlandse pensioenstelsel is nog altijd één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Om dat te blijven, is groot onderhoud nodig. Dit boek identiﬁceert een aantal veelbetekenende
pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de pensioenhorizon van 2020 door een aantal centrale thema's te onderzoeken en voorstellen tot verbetering te doen, waar mogelijk vanuit
een gecombineerd economisch en juridisch perspectief.
De Incas, of de verwoesting van het rijk van Peru; Jean François Marmontel 1777
3 kogels Lee Child 2017-10-24 In Lee Childs korte verhaal 3 kogels doet Jack Reacher onderzoek naar een moord. En alle aanwijzingen leiden naar zijn broer Joe Reacher... Luitenant-kolonel Caroline Crawford wordt vermoord op
een verlaten weg in Georgia. Twee kogels door haar hart, eentje in haar hoofd: een executie. Jack Reacher vindt dat de zaak een vreemd luchtje heeft, en hij gaat graven in haar verleden. Hoe meer hij te weten komt, hoe sterker
hij het vermoeden krijgt dat zijn broer meer met de zaak te maken heeft.
Het Sindone complot Julia Navarro 2007 Een brand in de kathedraal van Turijn is het begin van een zoektocht naar de oorsprong en overlevering van de lijkwade van Christus.
Bouquet e-bundel (8-in-1) Cathy Williams 2016-06-14 Kiest u voor gemak én extra voordeel? Met deze bundel heeft u in één keer alle acht Bouquet-romans (nummers 3743 t/m 3750) van de maand in handen. Zo kunt u lekker
doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1) HUWELIJK OP ZIJN GRIEKS - (De Marakaios bruiden) Tycoon Antonios Marakaios kan het niet verkroppen dat de mooie Lindsay hem wil verlaten. Dus verzint hij
een list... (2) HAAT EN LIEFDE - Magnaat Donato Salazar wil Ella, de dochter van zijn rivaal, gebruiken in zijn wraakplannen. Dat pakt anders uit dan hij denkt... (3) MACHTIGE VERLEIDER - (Plicht of passie?) Kroonprins Xander
Drakos heeft al zijn verleidingskunsten nodig om prinses Layna ervan te overtuigen zijn bruid te worden... (4) GEVANGEN IN ZIJN HAREM - Sjeik Zachim heeft Farah opgesloten in zijn harem! Ze begrijpt dan ook niet dat ze hem
stiekem wil kussen... (5) VURIGE EIS - Miljardair Dio Ruiz wil Lucy best laten gaan. Op één opwindende voorwaarde... (6) TROUWEN MET DE ITALIAAN - (Society weddings) Playboy Rocco Mondelli moet bewijzen dat hij best keurig
en stabiel kan zijn. Misschien kan fotomodel Olivia hem daarbij helpen... (7) BRANDENDE HARTSTOCHT - Sjeik Nabil dacht dat hij in het verstandshuwelijk met prinses Aziza koel en zakelijk kon blijven... (8) ARGENTIJNS AVONTUUR
- (Argentijnse playboys) Sterspeler Luiz Valquez redt een onschuldige schooljuf, Daisy, uit een benarde situatie. De volgende dag staat in alle bladen dat ze verloofd zijn...
Betoverd door jou Bella Andre 2014-09-01 Sophie Sullivan is bibliothecaresse in San Francisco en al sinds haar vijfde stapelverliefd op Jake McCann, de beste vriend van haar broer. Twintig jaar later is ze ervan overtuigd dat deze
bad boy haar nog steeds alleen ziet als een van die `schattige Sullivan-tweeling. Jake kan alle vrouwen krijgen, vooral dankzij het grote geld dat hij verdient met zijn Ierse pubs. Maar de enige vrouw die hij écht wil is Sophie, het
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zusje van zijn beste vriend. Pas wanneer de slimme, prachtige en schandalig sexy Sophie na jaren weer voor zijn neus staat en Jakes fantasie werkelijkheid wordt, geeft hij toe aan zijn verlangens. Jake weet dat zijn liefde voor
Sophie geheim moet blijven als hij zijn vriend niet wil verliezen
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd
uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan haar
nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
De komst van de kracht Nora Roberts 2020-05-22 Het derde en laatste deel van de internationale bestsellerserie De bron Nadat de ziekte die bekend staat als ‘de Plaag’ de beschaving heeft vernietigd, is magie gemeengoed
geworden. Fallon Swift heeft haar jonge jaren gespendeerd aan het bestuderen van deze magie. Ze zal niet rusten voordat ze degenen heeft bevrijd die eindeloos zijn opgejaagd en geteisterd door de regering of de fanatieke
Strijders voor Zuiverheid. Gesterkt door de band die ze deelt met haar medestrijder Duncan, is Fallon er al in geslaagd om velen in veiligheid te brengen. Nu moet ze hen helpen genezen en ervoor zorgen dat ze het licht en
vertrouwen in zichzelf herontdekken. Ze heeft haar zinnen gezet op niets minder dan het bolwerk van de vijand, en moet proberen het mystieke schild dat hen ooit allemaal beschermde te herstellen. Maar hoewel Fallon vanaf
haar geboorte al De Ene is geweest, is ze nog steeds in haar eentje – en als ze wordt geconfronteerd met een oude aartsvijand zal ze een heel leger nodig hebben. De pers over Het begin en Vanuit het duister ‘Alle ingrediënten
voor een goede thriller worden ingezet, met een grandioos resultaat.’ The New York Times ‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren. Het begin zit vol hartverscheurende verliezen, ijzingwekkende ontsnappingen
en afgrijselijke gevechten. Pak een warme kop thee, kruip met dit boek op de bank en bid dat jij een van de overlevenden bent.’ The Washington Post ‘Spannend, goed doordacht en bijzonder interessant. Vanuit het duister is een
abso-lute must-read voor de fantasyfans.’ -Playwatchread.nl
De Zielendief Kim Richardson 2017-07-11 Alexa heeft een enorm groot probleem; zij is dood. Daar komt nog bij dat ze, in plaats van haar schepper te ontmoeten, verzeild is geraakt in de wereld van engelbewaarders; het
Legioen van Engelbewaarders dat zich inzet voor de bescherming van de zielen van stervelingen tegen de demonen. Maar Alexa’s leven neemt een opwindende en tegelijkertijd angstaanjagende wending wanneer ze
teruggestuurd wordt naar de wereld van stervelingen om speurneus te worden in het onderzoek naar moorden en vermiste zielen. Ze wordt zelfs aangevallen door een demon. Maar zijn demonen verantwoordelijk voor de
moorden? Of is het iets anders? Om alles nog erger te maken, komt er een oeroude kwaadaardige schaduw over de wereld, met een kracht die verschrikkelijker en vernietigender is dan de wereld ooit gezien heeft. Kan Alexa een
manier vinden om die tegen te houden of wordt de sterfelijke wereld er voorgoed door verdoemd? Een uiterst boeiende duistere fantasie vol avontuur, intriges en romantiek. Perfect voor liefhebbers van Kronieken van de
Onderwereld ‘De Kronieken van Horizon’ is een vervolg op de bekroonde serie ‘Zielenbewaarders.’ Boeken in de serie De Kronieken van Horizon: De Zielendief (De Kronieken van Horizon Boek 1) Het Roer van de Duisternis (De
Kronieken van Horizon Boek 2) binnenkort verkrijgbaar De Kronieken van Horizon Boek 3 De Kronieken van Horizon Boek 4
Tranen van liefde Tim Overdiek 2020 UITGEBREIDE EDITIE "Weggerukt uit het leven...' Zo begon Tim Overdiek de overlijdensadvertentie voor zijn vrouw Jennifer Nolan, moeder van hun twee jonge kinderen. Op 22 oktober 2009
werd ze op een zebrapad aangereden door een motoragent. De dag erna bezweek ze aan haar verwondingen. Een week later begon Tim Overdiek te schrijven, een dagboek, om niets te vergeten van de doﬀe pijn van de eerste
maanden, het vallen en opstaan en de woede, haat en wanhoop die hem en zijn zoons regelmatig overvallen. Maar ook van de heilzame (zwarte) humor en de intimiteit van het kleine gezin. Wat begon als noodzakelijk van zich af
schrijven, eindigde in het boek Tranen van liefde, over het eerste rauwe jaar van rouw. Inmiddels is het tien jaar geleden dat Jennifer overleed. In deze uitgebreide editie van Tranen van liefde reﬂecteert Overdiek ook op de jaren
die volgden. Hij schrijft over de confrontatie met Jennifers dagboeken en met de vrouw die haar longen draagt, over ouder worden, nieuwe liefdes, en het loslaten van de zoons die hij met zoveel zorg heeft grootgebracht. En over
hoe de liefde voor Jennifer evolueert. "Haar dood heeft ons niet geveld,' schrijft hij. "Integendeel, we zijn gaan leven. Waarlijk leven.' Tim Overdiek (1965) is therapeutisch coach en schrijver. Jarenlang was hij journalist voor NOS
Nieuws, onder meer als correspondent, adjunct-hoofdredacteur en radiopresentator. Eind 2019 verscheen het boek Als de man verliest, dat hij schreef met Wim van Lent. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Koningin in lingerie Penelope Sky 2019-02-07 Muze openbaarde aan de wereld wat ze voor me voelde. In plaats van blij te zijn, was ik bang. Dit is niet wat ik wil. Dit is niet hoe onze relatie hoort te zijn. Ik maak een einde aan
onze relatie omdat ik geen andere keuze heb. Maar ik heb moeite om daarmee om te gaan. Om te slapen in een leeg bed zonder haar naast me. Ik voel me ellendig.
De olijfboom Lucinda Riley 2019-04-04 Tijdens een zwoele zomer in Cyprus wordt de jonge Helena voor het eerst in haar leven verliefd. Nu, vierentwintig jaar later, erft ze het vakantiehuis waar ze destijds verbleef en ze besluit
de zomer in Cyprus door te brengen met haar gezin. Maar zodra ze in het huis aankomt, wordt ze herinnerd aan de geheimen die ze destijds op het eiland heeft achtergelaten. Haar man, William, en haar zoon, Alex, weten niets
van haar verleden. Een toevallige ontmoeting met haar jeugdliefde zorgt voor een botsing tussen Helena’s verleden en het heden, wat grote gevolgen heeft voor haar gezin. De dertienjarige Alex zoekt naar antwoorden en Helena
weet dat ze niet langer kan weglopen voor de waarheid.
De moed van het weesmeisje Anne Jacobs 2019-08-22 Het is 1916 en de villa is veranderd in een militair ziekenhuis. Marie heeft het beheer van de fabriek op zich genomen terwijl Paul zich aan het front bevindt. De dochters van
het huishouden zorgen samen met het personeel voor de gewonden. Ze houden hoop, tot triest nieuws hun oren bereikt: Maries zwager is aan het front omgekomen en Paul is als krijgsgevangene in handen van de Russen. Terwijl
Marie worstelt om het erfgoed van het gezin te behouden en de hoop op een hereniging met Paul niet op te geven, komt Ernst von Klippstein naar de villa. En hij lijkt erg op Marie gesteld te zijn...Het is 1916 en de villa van de
familie Melzer is veranderd in een militair ziekenhuis. Marie heeft het beheer van de fabriek op zich genomen terwijl Paul zich aan het front bevindt. De dochters van het huishouden zorgen samen met het personeel voor de
gewonden. Ze houden hoop, tot triest nieuws hen bereikt: Maries zwager is aan het front omgekomen en Paul is als krijgsgevangene in handen van de Russen. Terwijl Marie worstelt om het erfgoed van de familie te behouden en
de hoop op een hereniging met Paul niet op te geven, komt Ernst von Klippstein naar de villa. En hij lijkt erg op Marie gesteld te zijn... De moed van het weesmeisje is het avontuurlijke en ontroerende vervolg op 'Het weesmeisje',
dat werd omarmd door meer dan 15.000 lezers in Nederland en België.
Wees niet bang Anne Holt 2011-01-26 December 2008. In Bergen wordt het levenloze lichaam gevonden van de populaire bisschop Eva Karin Lynsgaard. Inspecteur Yngvar Stubø leidt het onderzoek naar haar dood. Ook in Oslo
worden lichamen gevonden en hoewel de wijze waarop de slachtoﬀers vermoord zijn steeds anders is, ontdekt proﬁler Inger Johanne Vik, de echtgenote van Stubø, een samenhang tussen de moorden. Een wanhopige jacht op de
daders begint. Als niemand hen stopt, zullen er nieuwe slachtoﬀers vallen¿ Wees niet bang is een spannende thriller over wat haat kan doen in een tijd van steeds grotere polarisatie waarin iedereen slechts waakt over zijn eigen
belangen. Anne Holt durft in haar thrillers verder te gaan dan veel van haar collega¿s en bewijst daarmee wederom haar grote talent.
De tolk Annette Hess 2019-10-04 Frankfurt, 1963. ‘De tolk’ van Annette Hess gaat over Eva, ze is tolk Pools en woont met haar ouders, zus en broertje boven restaurant Deutsches Haus, dat door de familie wordt gerund.
Onverwacht wordt ze gevraagd om bij het Auschwitzproces de getuigenverklaringen te vertalen. Haar ouders zijn erop tegen, net als haar aanstaande verloofde Jürgen. Het is het eerste Auschwitzproces, dat op dat moment in de
stad gaat beginnen. Eva, die nog nooit van Auschwitz heeft gehoord, volgt haar gevoel en gaat de uitdaging aan, zonder te vermoeden dat dit proces van de eeuw niet alleen Duitsland, maar ook haar eigen leven onherroepelijk
op zijn kop zal zetten.
The Burning Shadow Jennifer L. Armentrout 2019-09-24 Jennifer L. Armentrout is op dreef met de Origin-serie, waarin ‘The burning shadow’ het tweede deel is. In dit boek is voor Evie niets meer hetzelfde. In ‘The darkest star’,
het eerste deel van de serie, heeft ze opper-Luxen Luc ontmoet. In ‘The burning shadow’ kan ze zich daar niets van herinneren. Evie is een paar maanden uit haar geheugen kwijt. Op zoek naar het antwoord op de vraag wie ze is
en wie ze was, belandt ze steeds dieper in de wereld van de Luxen. En ze zal al snel ontdekken dat als je daar eenmaal in zit, je er niet zo makkelijk meer uit komt. De Origin-serie is een zijdelings vervolg op de Lux-serie,
waarmee Jennifer L. Armentrout zichzelf voorgoed op de kaart zette als fantasyauteur. Haar fans hadden nog niet genoeg van de wereld die ze creëerde. Zijzelf gelukkig ook niet.
De troost van sterren Dave Boling 2017-09-26 Tijdens de Boerenoorlog wordt lettie met haar moeder, broertje en zusje in een Engels concentratiekamp opgesloten. Terwijl haar vader en opa strijden tegen de Britten, vecht Lettie
om in leven te blijven in steeds hopelozer omstandigheden. Ze troost zich met herinneringen aan het sterrenkijken met haar opa, en met haar onverwachte vriendschap met een jonge Britse soldaat.
Ode aan het kijken Alain de Botton 2012-07-17 Alain de Botton behandelt alledaagse zorgen en vragen - hoe kunnen we laten zien dat we verdriet hebben? Hoe kunnen we romantische gevoelens uitdrukken? De Bottons advies
en observaties zijn als altijd gebaseerd op het werk van grote schrijvers, kunstenaars en denkers uit de wereldgeschiedenis. Ode aan het kijken biedt liefhebbers van zijn oeuvre nieuwe inzichten en adviezen, maar vormt ook een
mooie introductie voor de mensen die minder bekend zijn met zijn werk
PrestaShop Fabien Serny 2016-09-08 Pourquoi acheter et/ou télécharger des modules "tout-faits" pour votre boutique en ligne quand vous pouvez les développer vous-même ? Cet ouvrage vous enseignera justement les
meilleures pratiques et vous encouragera à les mettre en oeuvre lors des développements de nouvelles fonctionnalités de PrestaShop. Un ouvrage de référence pour les développeurs Ce livre vous apprendra tout ce qu'il faut
connaître sur la création de modules PrestaShop. Que vous soyez déjà un expert de ce CMS e-commerce ou que vous le découvriez seulement, vous commencerez par concevoir des modules très simples avant de vous attaquer à
ceux plus avancés (module de paiement ou module transporteur). De quoi vous permettre de personnaliser votre boutique au gré de vos envies et de vos besoins ! Une approche pédagogique Vous créerez ainsi des modules
performants et scalables (évolutifs), qui permettront d'améliorer eﬃcacement votre boutique. Tout au long de votre lecture, vous serez également confronté à des exemples pratiques de concepts PrestaShop (tels que les
"hooks") sous la forme de tutoriels. Une fois que vous serez familiarisé avec les meilleures pratiques de PrestaShop, vous serez à même de réduire considérablement les éventuels problèmes ou erreurs dans vos futurs modules. À
qui s'adresse cet ouvrage ? Aux développeurs n'ayant aucune connaissance sur PrestaShop et souhaitant être initiés. Aux développeurs déjà initiés voulant approfondir leurs connaissances sur PrestaShop. Aux marchands avec
des connaissances techniques souhaitant modiﬁer leur boutique. Sur le site www.editions-eyrolles.com Téléchargez le code source des exemples Consultez les mises à jour et compléments Avec une préface de Bruno Lévêque,
fondateur de PrestaShop
HTML en CSS voor dummies Ed Tittel 2018 Je hoeft geen doorgewinterde programmeur te zijn om fantastische webpagina's te maken. Met de kennis uit 'HTML en CSS voor Dummies' kun je voortaan je eigen webpagina's gaan
plannen, bouwen, testen en publiceren. Dit boek laat je niet alleen zien welke codes en elementen je daarbij nodig hebt - het zorgt er ook voor dat je er vooral heel veel plezier aan beleeft! Tot slot wordt het laatste nieuws over
mobiel webdesign, HTML5.1 en CSS4 natuurlijk niet overgeslagen. Ed Tittel is een ervaren consultant en heeft meer dan 140 boeken gepubliceerd. Jeﬀ Noble is interfacedesigner. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
PHP & MySQL voor Dummies Janet Valade 2004
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte inﬁltratie in een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit
Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te
vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
Schilderslief Simone van der Vlugt 2019-08-26 Een meeslepende roman over de verguisde minnares van Rembrandt van Rijn Op een julidag in 1650 wordt Geertje Dircx door het vroedschap van Amsterdam aangehouden, in een
koets getrokken en voor twaalf jaar opgesloten in het spinhuis van Gouda. Van een proces is geen sprake: ze wordt monddood gemaakt. Haar geliefde Rembrandt van Rijn heeft daartoe opdracht gegeven. Vanuit het spinhuis
blikt Geertje Dircx terug op haar leven. Ze is van eenvoudige komaf, wordt jong weduwe, maar weet zich te redden door als kindermeisje voor een welgestelde familie in Hoorn te werken. Als die betrekking eindigt, gaat ze naar
Amsterdam en treedt ze in dienst bij Rembrandt van Rijn. Hij zoekt een kindermeisje voor zijn zoon Titus, omdat zijn vrouw Saskia ernstig ziek is. Na Saskia’s dood bestiert Geertje al snel het hele huishouden, zorgt voor Titus en
voor de eenzame Rembrandt. Jarenlang leven ze als een getrouwd paar, en Rembrandt geeft haar de sieraden uit Saskia’s erfenis. Maar op een gegeven moment blijkt zijn liefde voor Geertje niets meer waard. Geertje laat het er
niet bij zitten en klaagt de beroemde schilder aan. Simone van der Vlugt over Schilderslief: 'Het valt me op dat in het herdenkingsjaar van Rembrandt zijn liefdesrelatie en conﬂict met Geertje Dircz nergens ter sprake komen.
Alsof men het daar liever niet over heeft, omdat het een heel ander licht op Rembrandt werpt. Maar ik vind het vooral belangrijk dat er eerherstel voor Geertje komt.'
Erfgename van de graal Tom Harper 2012-05-03 Achthonderd jaar geleden schreef iemand een legende die tot de spannendste zoektocht in de geschiedenis leidde... De jonge historica Ellie Stanton verruilt haar studie in
Oxford voor een lucratieve baan bij de Monsalvat Bank, een zeer ﬂorerende bank die al sinds de middeleeuwen in het centrum van Londen is gevestigd. Al snel raakt ze verwikkeld in spannende bedrijfsovernames én een heftige
relatie met de directeur. Het succes lonkt... totdat iemand haar inﬂuistert dat ze door de bank wordt gebruikt en in levensgevaar verkeert. Ellie blijkt het middelpunt te zijn in een strijd tussen de bank en een eeuwenoude
broederschap, die beide op zoek zijn naar de legendarische graal. Ze ontdekt tot haar verbazing dat haar eigen familiegeschiedenis daar onverbrekelijk mee verbonden is.
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