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liefde en begint ze te twijfelen aan het socialisme.
Renegades Bruce Frederick Springsteen 2021 Renegades: born in the USA omvat een Staat van terreur Hillary Rodham Clinton 2021-10-13 Een razendspannende
reeks openhartige, onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president
politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort
Barack Obama en muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen
informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De
over hun persoonlijke geschiedenis en de bepalende momenten in hun carri re aan bod nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof
terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek
president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
bevat kleurenfoto's en zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de
ge llustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een witte, die
minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke
proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een
gemeenschapszin in verband te brengen met het grotere verhaal over Amerika.
Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van
van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste
hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En
voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te
Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de
worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun
kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij
relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot
mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze
vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en
heeft van haar hobby haar werk gemaakt n ze kan dagelijks samenwerken met
houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor
Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht
zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te
dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen
helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware
delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust
veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar
haar, en nu is alles anders...
wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt
Dochter van de revolutie Teresa de la Caridad Doval 2005 Op een
het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
schoolwerkkamp ter ere van Fidel Castro ontdekt een 16-jarig Cubaans meisje de
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor
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hun onderlinge relatie betekenen?
De beproeving Stephen King 2014-12-11 Een actuele klassieker waarin de gehele
beschaving wordt vernietigd door een geheimzinnige ziekte. De Beproeving (The
Stand) is een van Stephen Kings beroemdste romans en wordt tot een van de
hoogtepunten binnen zijn oeuvre gerekend. Het is het verhaal van Kings
apocalyptische visie op de wereld die door een grote plaag wordt geteisterd.
Eerst komt de Grote Plaag. De gehele beschaving wordt vernietigd door een
geheimzinnige ziekte. Steden liggen bezaaid met rottende lijken. De lucht is
bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een handjevol overlevenden verzamelt
zich en begint aan de langzame, moeizame taak van de wederopbouw van een nieuwe
wereld... Een nieuwe, vierdelige verfilming van The Stand is in voorbereiding. `Ik heb
De Beproeving verslonden van de eerste tot en met de laatste pagina.' Trouw
Na zonsondergang Stephen King 2017-04-13 Na zonsondergang bevat korte
verhalen van meesterverteller Stephen King. Ze verschenen o.a. in The New Yorker,
Esquire, Playboy en The Paris Review. Een blind meisje dat met haar kus een
stervende man redt; een jonge vrouw die rent en rent om haar pijn en verdriet voor
te blijven; twee buren die tot het bittere eind vechten om een stuk land; een
verlegen schrijver die zijn alter ego moet aanspreken om een vrouw te kunnen redden
van mishandeling... De condition humaine
la King, in twaalf verhalen met een
twist die je alleen van de grootmeester zelf kunt verwachten. ‘Spookachtig,
mysterieus, aangrijpend en heerlijk beangstigend.’ Sunday Telegraph
Groene eieren met ham / druk 1 ... (Dr.) Seuss 2008-01 Groene eieren met ham, kun je
die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op rijm.
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de
internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke
doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken
van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale
misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van
het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het primaat
bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale
gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd
moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun plegers.
Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken
van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en
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vrezen zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen
stonden ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de
leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspici n
van het Amsterdam Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier
bevat bewerkingen van de bijdragen tot het symposium.
Hoe de grootmachten de koers van de wereldpolitiek bepalen Sven Biscop
2021-04-14 De koers van de wereldpolitiek wordt bepaald door de
wisselwerking tussen de grootmachten: de VS als de gevestigde macht, Rusland
als de afnemende macht, China als de opkomende macht en de EU, als de twijfelende
macht: de macht die niet weet of ze een macht wil zijn. Dit boek brengt een
genuanceerde analyse van de competitie en samenwerking tussen de grootmachten
aan de hand van 10 kernwoorden ge llustreerd met historische en hyper-actuele
voorbeelden: eenvoud: een strategie die te moeilijk is om uit te leggen, geraakt
nooit uitgevoerd competitie: ook de tegenstrever heeft een strategie rationaliteit:
strategie is een rationeel proces, maar ideologie, en emotie zijn niet uit te schakelen
selectiviteit: bondgenoten heb je nodig, maar je kiest ze niet altijd zelf macht: er is
geen slimme, harde of zachte macht - er is enkel macht creativiteit: politiek is
wetenschap, maar ook kunst alertheid: beslissingen nemen, handelen, herdenken en
nieuwe beslissingen nemen moed: geweld in al zijn vormen beperken tenzij in uiterste
nood immoraliteit: geen enkele strategie kan zonder handen normering: kunnen de
grootmachten nog een gedeelde agenda voor de wereld onderschrijven?
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen,
rumoerige collega’s n haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor
zichzelf kan cre ren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf,
voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene
man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien
met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie
je bent.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda
Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens
van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg
door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejong rd in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar
het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet
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dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in
eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf
‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is daar
nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie 'Verhalen uit
de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de heksen in De
Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende trappen en piepende
deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want
de vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar
ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier
Zater van de commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De
Heksenkeet, om de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord
dat er nog wel eens iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend
begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten
mislukken, mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het
Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar
eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke
Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al
vele educatieve kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun
eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze
kinderen de magie van het lezen ontdekken.
Roadtrip Graeme Simsion 2021-06-15 Roadtrip is het langverwachte vervolg op
Camino van Graeme Simsion (Het Rosie Project) en Anne Buist. Drie jaar geleden
liepen veertigers Zo en Martin samen de Camino. Op zoek naar zichzelf vonden ze
elkaar. Toen hield hun relatie geen stand, nu krijgen ze een tweede kans als ze Zo ’s
vriendin Camille vergezellen op weg naar Rome. Camille heeft MS en wil koste wat
kost de lange voettocht volbrengen. De tocht is heel anders dan de vorige. Dit
keer geen vriendelijke dorpsbewoners en lekkere maaltijden. Nee, het is ruig, het
plenst in de Alpen en ze logeren vaak in ongastvrije hotels waar mensen een
jachtgeweer in de keuken hebben staan. Voor de everzwijnen. Gelukkig is er wel
altijd wijn. In de voetsporen van talloze pelgrims worden de relaties op de proef
gesteld, maar Camilles ziekteverschijnselen worden heviger. Iedereen is erop gebrand
om Rome te halen. En dan slaat het noodlot toe, maar natuurlijk niet zoals je zou
verwachten...
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau
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dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het
laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden,
wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen
alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze
dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien
met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
De moord op Arno Linter Toni Coppers 2021 De moord op Arno Linter lijkt een
eenvoudige klus. Alles wijst in de richting van een labiele jongen met
agressieproblemen. Commissaris Liese Meerhout twijfelt en volgt de visie van haar
team niet... Wanneer er bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle blikken op haar
gericht. Is ze over de schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese niet, want een gruwelijke
vondst in een Antwerps park vraagt alle aandacht van de moordbrigade: er is een
jong koppeltje omgebracht. Zo?n dubbele moord is nooit gezien en bovendien laat de
dader een boodschap achter. De sensatiepers likkebaardt, de publieke opinie keert
zich tegen de traagheid van de politie. Met een team vol twijfels moet commissaris
Liese Meerhout een moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en er
plezier in schept haar persoonlijk uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.
Ide n. Vierde bundelMultatuli 1877
Vermakelyken klugtvertelder of Opregten guychel-boek, bevattende veel
wonderlyke geschiedenissen... 1850
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2012-07-04 Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende
democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les,
vernieuwen de samenleving met hun idee n en initiatieven en geven het beleid
draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich
aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken.
Door middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht.
De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen
voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de
rol van beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief
van burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR
leidt tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer
en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele)
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burgers. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org. De
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt toekomstige
ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle
beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het
overheidshandelen.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit
vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke
columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke
columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst
zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.
Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een
stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook
niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat
weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u
en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers
uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte
romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme
en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de
complexiteit van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is
een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer
diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware
identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven.
Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer
vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over
Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan
de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met
Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel
achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar
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inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog
steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft.
Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders
oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug
toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen
en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het romantische
genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van
de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje
verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een
meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar
joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de
Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede
Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland,
waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen
voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen beschuldigd
van onmenselijke experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Naast het
verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar
ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt
een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven
vechten zonder op te geven. De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een
ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid te
bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden
maar onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de
gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Van Short Whist Tot Contract Bridge: De geschiedenis van Contract Bridge en
zijn voorgangers Hans Secelle 2020-05 In Van Short Whist tot Contract
Bridge, neemt de auteur de lezer mee op een reis door tijd en ruimte, en laat hem
kennismaken met Karn ffel, Whist, Hombre, Quadrille, Boston, Cayenne, VistPreferans, Russische Whist, Jarolash en Sturmwhist. Deze oud en meestal
vergeten spelen zullen uiteindelijk leiden tot de assemblage van een aantal 'protobridge' varianten, waarvan enkel Collinson's Biritch or Russian Whist de
barenswee n zal overleven. Op haar beurt zal deze 'moeder van alle
bridgevarianten' de plaats moeten ruimen voor haar meer gesofisticeerde
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opvolgers: bridge-opposition, auction bridge, royal auction bridge, plafond en,
uiteindelijk, contract bridge, 's werelds populairste kaartspel...
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft Belgi bezet.
Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint de
Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen
overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een
geheime boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens
begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens
weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er
in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht
aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt
ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een
gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de
misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig
om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen
van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te
rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort
en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt.
Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter
laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de
afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de
verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop
om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener
ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de
geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar
een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in
de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer
de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde
vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super
Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto
in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de
unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht
casio-hunting-timer-watch-manual

5/7

van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken
een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair
Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen
om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij
voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje
plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker
dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij
probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan
hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag
worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter
weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op
bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat
niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen
enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld ge ist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders
aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer
aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder
spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is
het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.'
VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen vader te
hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me
er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat
alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de
schaduw toont zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netflix-editie met officieel
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seriebeeld ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde
van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown nog geen
aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast.
Anthony heeft niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige
obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw
die zich ooit in een Londense balzaal heeft gewaagd. Wat de societydames ook
mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke
echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe
beschermt ze haar eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers
over de Familie Bridgerton serie ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd
de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw
Bijdrage voor de geschiedenis der verzekering in Nederland voornamelijk de
brandverzekering ... A. B. van der Vies 1904
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in
debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken.
Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele
diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen,
waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis
van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's
binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom
en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorie n en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve
relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we
daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de
verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de
maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Afdalen in je ziel Alberto Villoldo 2021-10-12 Heel jezelf van verleden en
toekomst met sjamanistische technieken zoals soul retrieval, zoals uitgelegd
door Alberto Villoldo in Afdalen in je ziel. Met behulp van journeying
(meditatiereizen) kun je jezelf en anderen helen. Deze techniek komt van de oude
sjamanen uit de Amazone en de Andes en wordt daar al eeuwenlang toegepast.
Door middel van geleide meditaties en ademhalingsoefeningen maak je een helende reis
door ruimte en tijd en bereik je een unieke staat van bewustzijn. In enkele sessies kun
je zo met soul retrieval bereiken waar je anders jaren psychotherapie voor nodig
hebt. Alberto Villoldo reikt je in dit boek alles aan wat je hiervoor nodig hebt.
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We hebben een ziel die net als het hart uit vier ‘kamers’ bestaat. In de eerste kamer
heb je een wond weggestopt die je van de weg van je lotsbestemming heeft
afgebracht. De tweede bevat je beperkende overtuigingen en aangegane
zielscontracten als gevolg van die wond. In de derde kamer echter kun je de genade
en het vertrouwen hervinden die je weer heel zullen maken. En in de vierde kamer zul je
je jouw zielsopdracht weer kunnen herinneren, de werkelijke reden waarom je hier
bent. Villoldo in de inleiding van Afdalen in je ziel: 'Ik zal je leren hoe je je verloren
zielsdelen terug kunt halen en de oorspronkelijke helderheid en genialiteit van je ziel
kunt herwinnen. Je zult door de alles doordringende matrix van licht trekken die
tijd organiseert in verleden, heden en toekomst door te reizen – een unieke staat
van bewustzijn, waar je door middel van geleide meditaties en
ademhalingsoefeningen toegang toe krijgt. Door middel van deze reizen zul je het
verleden weer bezoeken om gebeurtenissen te helen die langgeleden plaatsgevonden
hebben en om prettiger lotsbestemmingen voor jezelf en voor degenen van wie je
houdt te ontdekken.'
Een morgen voor Ingeborg Lauraine Snelling 2013-04-16 De droom van hun eigen
boerderij en een goed leven in Amerika lokte Roald en Ingeborg Bjorklund weg uit
Noorwegen, om de prairies van het Amerikaanse Dakota te ontginnen. Als Roald
tijdens een hevige sneeuwstorm verdwijnt, verandert Ingeborgs droom in een
nachtmerrie. Onder bijna onmogelijke omstandigheden en overmand door verdriet
vecht Ingeborg voor haar gezin en haar boerderij.Dan wordt het lente en komt
Haakan, een verre neef van Roald, haar helpen met het zware werk op het land. Na
de kille winter kan Ingeborg de vreugde die Haakan in haar leven brengt niet langer
ontkennen.Maar ook Roalds broer komt uit Noorwegen over om de familie te
helpen. Het wordt er bepaald niet gemakkelijker op in het kleine huisje op de prairie
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten
grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die
talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is
een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRTjournalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we
onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze
democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
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Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbri . Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het
begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien
jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse
vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje
valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu
blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus
zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
IJzingwekkende moordenaar / Fatale vlucht Cindi Myers 2021-01-05
IJzingwekkende moordenaar Bruiloftscateraar Bette Fuller is naar Eagle
Mountain gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Tot haar afgrijzen is er een
seriemoordenaar actief in het stadje. Wanneer hij zijn oog op haar laat vallen, is
ze niet van plan het volgende slachtoffer op zijn lijstje te worden. Dus vraagt ze
US Marshal Cody Rankin om hulp. Cody is niet alleen heel betrouwbaar, maar ook
veel aantrekkelijker dan ze toe durft te geven. Lukt het hen samen de Ice Cold
Killer een stap voor te blijven? Fatale vlucht Natalie Freiman kon alleen aan
Damien, haar criminele echtgenoot, ontkomen door te doen alsof ze dood was. Al
zes jaar lang lukt het haar om buiten beeld te blijven. Tot op een dag twee leden
van Omega Sector voor haar deur staan met de vraag waar Damien is. Zodra de
twee weg zijn, slaat ze op de vlucht. Het wordt een tocht vol hindernissen,
waarbij ze gelukkig hulp krijgt van Ren Thompson, een man die ze onderweg leert
kennen. Wat ze niet weet, is dat hij zijn eigen redenen heeft om haar te helpen...
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen
van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers
in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in
een klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste
deel van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van
zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova,
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bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim
wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende
verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor
het minste geringste in een donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel
opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de
wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen
voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de
nonnen gebeurde.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn
Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews
gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn
begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde
manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was.
Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij
praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij
van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem?
Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn
vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op
zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat
ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn
vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
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