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gemeen op een terloopse manier. En ze moraliseert evenmin, ze geeft je niet eens
altijd een exact idee van wat er aan de hand is, maar haar personages blijven nog
lang en levendig in je geheugen hangen. Het vaak horrorachtige, onderhuids
dreigende in haar verhalen contrasteert ze met een subtiele, gortdroge humor.
Cost Accounting Jesse T. Barfield 2001 This text has a real world focus and is
replete with discussions of real companies. It presents opening and closing
vignettes of featured actual companies that relate to the topical coverage of each
chapter, and numerous notes discussing current business issues involving real
companies related to the particular subjects being discussed within the chapter.
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik
Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de
wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving
van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige
tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is
dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek
naar de polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen
decennia ons heeft gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht
van gisteren, met het oog op morgen.
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets
gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om
gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en toe.
Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
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?
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die

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.
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 Lejongård 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 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
Dingen die we verloren in het vuur Mariana Enriquez 2017-02-08 Stel je een
eenentwintigste-eeuwse remix voor van dirty realism, Edgar Allan Poe, Julio
Cortázar en Shirley Jackson. Mariana Enriquez durft álles, haar werk is
tegelijkertijd klassiek en volstrekt modern, heftig origineel, feministisch, antifeministisch, politiek, apathisch, afstotend, verslavend, duister, komisch.
Enriquez weigert bovendien van haar personages slachtoffers te maken en daarom
zijn ze zo geloofwaardig. Hoeveel vrouwen er ook worden misbruikt, de meeste zijn
bepaald geen toonbeeld van deugdzaamheid. Ze vechten, zijn jaloers, of soms gewoon
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zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem
het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale
gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er
nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Moeten maakt gek Albert Ellis 2013-08-22 Hoe komt het dat op sommige momenten
alles hopeloos en utizichtloos lijkt en we geen kant meer op kunnen? De Rationeel
Emotieve Therapie (RET) geeft een duidelijk antwoord: dat doen we zelf. We denken
onszelf als het ware de put in: we stellen ons verkeerd op tegenover de
onaangename kanten van het leven. Op een andere manier gaan denken en voelen, is
niet gemakkelijke en vereist veel oefening. In Moeten maakt gek wordt een en ander
stapsgewijs duidelijk gemaakt en is eel plaats ingeruimd voor zelfwerkzaamheid:
oefeningen en opdrachten helpen de lezer om zijn of haar emotionele lot in eigen
hand te nemen.
Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie] Paul Tiffany 2010 Adviezen en tips
voor het opstellen van een ondernemingsplan.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het
beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja,
NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn?
Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de
supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het
brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar
best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de
zon...
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te
treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed
huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt
dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De
vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomenserie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie
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begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde.
Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze
heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft
het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een
knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is
wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies
vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En dan is er nog het
probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en
zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier
nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar
gelijke gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je
weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Aangeraakt door Insulinde P. Boomgaard 1992 Drieëntwintig auteurs, schrijvers,
journalisten maar ook wetenschappers, uit Nederland en Indonesië verhalen over hun
favoriete roman, kinderboek, reisverhaal of geschiedkundig werk betreffende
Nederlands-Indië dan wel Indonesië.
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…
Zo heb ik ook jou liefgehad Ron Hall 2018-06-06 Dit ongelooflijke, waargebeurde
verhaal geeft een ontroerend inkijkje in het hart van een dappere vrouw- en in het
vaderhart van God. Deborah krijgt een droom met een bijzondere opdracht. Hij lijkt
onmogelijk en onwaarschijnlijk - maar Deobrah doet er alles aan om hem te
verwezenlijk. Als ook Deborah's man overtuigd raakt, beginnen er prachtige dingen
te gebeuren. Maar dan wordt Deborah ernsitg ziek. Wat zal er van haar droom
terechtkomen?
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
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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.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft
een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun
moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen
krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op
Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar
ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar
ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere
gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie
breken of haar hart openen...
Lean voor dummies Natalie J. Sayer 2012 Praktische gids voor een manier van
bedrijfsvoering waarbij met minder inspanningen en minder investeringen betere
resultaten worden geboekt.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België 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.
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
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een
trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het
heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven
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dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces
tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van
schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot
elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met
haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even
naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen.
En dan kan ik verder met mijn leven.'
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...
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz)
18??
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar
geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden,
omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie
niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel.
Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van
zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf
in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te
helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar
wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt
het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun
onderlinge relatie betekenen?
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar €
12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze
hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust.
Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer
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weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren.
Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog
steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een
jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en
onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische
thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ *****
Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol
plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
Europees Belastingrecht Bruno Peeters 2005-01-15 Het boek Europees belastingrecht
is een bundeling van dertien opstellen van verschillende auteurs – specialisten in
het fiscaal recht - over uiteenlopende deelaspecten van het Europees fiscaal
recht. Door de bundeling van deze opstellen wordt een systematisch overzicht
geboden van de stand anno 2004 van het Europees belastingrecht en van de
belangrijkste ontwikkelingen die het fiscaal recht op Europees niveau ondergaat.
Waar nodig en wenselijk gaat ook aandacht naar de weerslag van het Europees
belastingrecht op het Belgisch belastingrecht. De dertien delen van het boek
behandelen volgende thema’s: het institutioneelrechtelijk kader van de Europese
Unie in zoverre dit relevant is voor een goed begrip van het Europees fiscaal
recht; de (materieelrechtelijke) beginselen van het Gemeenschaprecht in directe
belastingzaken; de Spaarrichtlijn, de Interest- en royaltyrichtlijn, de Moederdochterrichtlijn en de Fusierichtlijn); de grensoverschrijdende
samenwerkingsvormen, i.h.b. de Europese vennootschap; de fiscale en sociale
zekerheidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling van
werknemers en zelfstandigen; een actuele stand van zaken inzake de BTW en de
Douane; de Kapitaalbelastingrichtlijn; het formeel Europees belastingrecht (het
Arbitrageverdrag en de Europese richtlijnen inzake informatieuitwisseling).
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke
materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde,
zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs:
· de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; ·
de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van
specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van
Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het
voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht
een klassieker genoemd worden.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde
van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
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Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer
de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer
dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? 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 ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig
jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar
haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast
met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje
bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas
herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar
zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal
vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en
weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen
in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te
lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De
perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud
en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
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koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages
worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de morgen
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 Zoë 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 Zoë’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...
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.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating
is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
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wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of
hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het
begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan
tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens
een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen,
maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen.
En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
NLP op het werk voor Dummies / druk 1 Lynne Cooper 2010
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
geïllustreerd 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?
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen
die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de
helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden
door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De
meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een
verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal
moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn.
Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn.
De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger
leven kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
voorbeelden uit de praktijk.
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
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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 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.

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
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