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De Saﬃerweduwe Dinah Jeﬀeries 2019-06-14 Ceylon, 1935. Louisa Reeve
en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter
van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa
met miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer
tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische
Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij
achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij zich
onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een
bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven
komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa
terechtkan. Dinah Jeﬀeries werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde
toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote
voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder andere
De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman. Over
Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jeﬀeries' reputatie als een sublieme verteller en
een scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' Santa Monteﬁore 'Rijk en ongelooﬂijk levensecht. De vrouw
van de theeplanter is historische ﬁctie op haar best. Gewoonweg
betoverend.' The Sunday Express
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson
worstelt met zijn besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade
zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is,
en het wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker
van dat hij een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer
dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij
besluit de zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk
had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met
Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date koppelt aan een
vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en
weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de
schijn moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En
zijn komst zal hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm
schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij
zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier
waarop hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om het goed te maken,
gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te gaan —
op een echte date.
Convert Your Car Into a Minicamper Joerg Janssen 2017-05-15
TRANSFORM YOUR CAR INTO A MINICAMPER ! Read this book on your PC,
MAC, Tablet or Smartphone. Use the free Kindle- App (available in ITunes
and PlayStore totally for free). Read this book for free with Kindle
Unlimited ✔ TRANSFORM YOUR CAR INTO A MINICAMPER ! You can't aﬀord
a VW campervan, a caravan or motorhome? You need a normal car for
your everyday life but you want to enjoy camping, road trips, ﬁshing,
trekking, hiking, surﬁng or mountainbiking while sleeping in your car and
staying overnight? No problem. This DIY manual shows you step by step
how to turn your vehicle into a small Camper Van. It oﬀers a lot of storage
space for all of your gear and even ﬁts a cooler, a gas tank and water
canisters, so you are independent while outdoors. ✔ SLEEPING IN YOUR
CAR ! Are you fed up with sleeping on an air mattress in a tent? Are you
stressed out by wind and rain or the heat in your tent? Than this camper
conversion is perfect for you. You will move oﬀ the ground and sleep cozy,
comfortable and secure in your own car. Like in an RV or a caravan you
are safe from the elements and sleep warm, dry and locked away. ✔
SIMPLE INSTRUCTIONS TO BUILD YOUR OWN MINICAMPER ! I managed
this conversion all by myself in my garage with simple tools. All I needed
was a drilling machine, a jigsaw, a hole saw, screwdrivers and sanding
paper. I am not an expert of any kind, just a simple guy who did this with
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good planning, patience and some courage to try this DIY- conversion.
With this book you too can transform your station wagon, combi vehicle or
minivan into a minicamper. ✔ THE WHOLE CONVERSION IS BUILD ON A
BUDGET ! For the whole project I spent less than 500 $. I used very high
quality materials. The most expensive part was the wood. If you use
simple wood, this conversion can be done for less than 250 $. All
materials can be bought at your local hardware store or can be ordered
even cheaper on the internet. I listed all the material, down to the last
screw and nut. All bolts, screws, nuts and brackets are listed here.
Converting a car into a campervan does not cost much and this manual
shows you exactly how. ✔ UNIVERSAL APPLICATION FOR ALL KIND OF
CARS ! The basis for my conversion is a VW Caddy (2012). But this
construction is so simple that you can adjust is to all kinds of cars with
suitable inner dimensions. Very suitable are: Citro�n Berlingo, Renault
Kangoo, Fiat Doblo, Skoda Roomster,Skoda Yeti, Mercedes Citan, Ford
Transit, Peugeot Partner, Opel Combo or Dacia Dokker, since they have
some additional headspace. But with simple adjustments you can
transform any station car or combi into a rolling bed, just insert your
measurements into the material list. This way you can get the most out of
your car. ✔ NO CERTIFICATES NEEDED! You don't have to make any
changes to your car. The whole system can be mounted and
disassembled without any permanent changes of the interior. All
conversions can be reversed without a single mark on your car. ✔
MATERIAL LIST, TOOL LIST,EXACT MEASUREMENT, TECHNICAL DRAWINGS
AND PICTURES ! This manual explains from start to ﬁnish every step you
have to take to build this system. It includes all costs, exact details for
every materials and tools. You will ﬁnd technical drawings and colored
pictures so you already have the end result in front of you to orient
yourself. Every step is explained four you in detail. If you're looking for a
simple, cheap and practical way to turn your car into a rolling bed, this
manual is perfect for you.
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
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd
geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot
de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te
beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met
haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die
langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar
verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet
iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen
werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij
tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
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persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren
kent en met tientallen reisgenoten sprak.
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele
dagen tijd twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen:
een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met
een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding;
telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg
ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke,
folkloristische ﬁguur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt
te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn,
maar zijn team denkt daar anders over. En dan valt een derde slachtoﬀer,
iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt
betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van ramp
treﬀen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze
verwijzing bij het lijk aan.
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?
Pyrénées, publié sous la direction de Marcel Monmarché [par A. Dauzat],
avec une introduction par F. Schrader... Marcel Monmarché 1919
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 geëist. 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
A Practical Guide to Delivering Personalisation Jaimee Lewis 2011-12-15
Personalisation means people, their families and carers having choice and
control over their support on a day-to-day basis. To deliver personalised
services, professionals and carers need to do more than just hand over
ﬁnancial control: they need to know what is important to a person, the
best way to support them, how they communicate and how they make
decisions. This book will show how to deliver personalisation through
simple, eﬀective and evidence-based person-centred practice that
changes people's lives and helps them achieve the outcomes they want. It
covers why person-centred practice is relevant to the personalisation
agenda and what person-centred thinking and person-centred reviews
are, introducing the tools that can help you carry them out. It also
explores the relationship between person-centred plans and support
plans, and how person-centred practice can be used in the journey of
support through adulthood – from prevention or the management of longterm health conditions to reablement, recovery, support in old age and at
the end of life. There is also a chapter on taking a person-centred
approach to risk. This is an essential guide for all staﬀ in health and social
care including service providers, managers, practitioners and students.
The Van Conversion Bible Charlie Low & Dale Comley 2021-04-01 Want
to wake up to a breathtaking new view every morning? Have you been
dreaming about owning a vehicle to fuel your adventures? Building a
campervan gives you total freedom to create your very own rolling home.
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Escape the daily grind, hit the open road and re-write the way you live.
The Van Conversion Bible is the ultimate guide to planning, designing and
converting a campervan. It’s more than just the story of how we built our
own van Ringo, it will help you build a van bespoke to your needs. It
provides deﬁnitive answers to your questions (even the ones you haven’t
thought of yet!) to ensure you save time and avoid expensive mistakes.
From detailed gas, water and electrical system diagrams to a step-by-step
build guide, you’ll ﬁnd everything you need to start your journey inside.
Whatever your skills and budget, you can learn how to build your dream
campervan. Your very own home on wheels awaits…
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
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,
die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg
intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker."
- Boeken en ﬁlmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE
AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks
door # 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG
(boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de
23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt
ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt
te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten
een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen
en geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een
baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze
ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten
Parijs ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de
schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen
dat de dingen niet zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad
ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend
voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen gewelddadige
verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke
moord wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een
meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen,
dramatische wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het
eerste boek in een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht
zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om
vooruit te bestellen!
Secret Nation Avedis Hadjian 2018-04-30 It has long been assumed that
no Armenian presence remained in eastern Turkey after the 1915
massacres. As a result of what has come to be called the Armenian
Genocide, those who survived in Anatolia were assimilated as Muslims,
with most losing all traces of their Christian identity. In fact, some did
survive and together with their children managed during the last century
to conceal their origins. Many of these survivors were orphans, adopted
by Turks, only discovering their `true' identity late into their adult lives.
Outwardly, they are Turks or Kurds and while some are practising
Muslims, others continue to uphold Christian and Armenian traditions
behind closed doors. In recent years, a growing number of `secret
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Armenians' have begun to emerge from the shadows. Spurred by the bold
voices of journalists like Hrant Dink, the Armenian newspaper editor
murdered in Istanbul in 2007, the pull towards freedom of speech and
soul-searching are taking hold across the region. Avedis Hadjian has
travelled to the towns and villages once densely populated by Armenians,
recording stories of survival and discovery from those who remain in a
region that is deemed unsafe for the people who once lived there. This
book takes the reader to the heart of these hidden communities for the
ﬁrst time, unearthing their unique heritage and identity. Revealing the
lives of a peoples that have been trapped in a history of denial for more
than a century, Secret Nation is essential reading for anyone with an
interest in the aftermath of the Armenian Genocide in the very places
where the events occurred.
De danseres en het mes Geert van Istendael 2020-09-15 Brussel, een jaar
na de aanslagen van 2016. Een prestigieus festival met experimenteel
ballet. Een moord, tientallen verdachten, honderden sporen en geen enkel
alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn legio. Is er opnieuw een
terrorist op pad? Was het verterende afgunst tussen kunstenaars? Of iets
wat niemand kan vermoeden? De kettingrokende, altijd knorrige
commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali Demir, proberen
samen met hun brigadiers, twee jonge, slagvaardige meiden, een pad te
vinden door een labyrint van veronderstellingen en mogelijkheden. Zullen
zij erin slagen het kluwen te ontwarren?
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...
Recepteerkunde Yvonne Bouwman-Boer 2010-01-18 Recepteerkunde is
compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot
quality by design, van mortier tot autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole,
van recept tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt
allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist als voor de generalist is
Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige
bereiding vanouds de core business, tot steeds meer apotheken de
bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoﬀen is
een specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te maken met
productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van
handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken (VTGM) gebeurt in
elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van
zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is
bij de bereiding en aﬂevering van geneesmiddelen: openbare apothekers,
ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten.
Tevens is het een leerboek voor studenten farmacie. Wie zelf bereidt uit
grondstoﬀen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan
niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen
aﬂeveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er
noodzakelijke informatie.
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de
prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen
Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de
podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen
maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast
bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs
‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt
zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams
een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in
hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een
ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes
is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe
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academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten
aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten
in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoﬀers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om
de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg
een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De
boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het
raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle
lampen, rumoerige collega’s én 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 creëren. 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.
An Astrological Guide for Broken Hearts Silvia Zucca 2019-07-09 NOW A
NETFLIX ORIGINAL SERIES Frustrated at the path her life has taken, Alice
decides to take control of her personal life using astrology as her guide in
this quirky, steamy, and hilarious romantic comedy. Alice Bassi is (a little)
over thirty, single (not by choice), and she can’t help but feel that she is
failing at this whole adulthood thing. She’s stuck in a dead-end job, just
found out her ex-boyfriend is engaged to his pregnant girlfriend, and
Richard Gere hasn’t shown up with ﬂowers and a limo to save her from it
all. On one particularly disastrous morning—when Alice would much
rather have stayed home, curled up with her favorite rom-coms—she
meets Davide Nardi. Handsome yet indecipherable, Davide would be the
leading man of Alice’s dreams—if only he weren’t the “hatchet man”
brought in to help streamline production and personnel at the small
television network she works for. In the midst of all this, Alice runs into
Tio—an actor and astrology expert who is convinced he can turn her life
around with a little help from the stars. Skeptical but willing, Alice decides
to take Tio’s advice and only date men whose Zodiac signs are compatible
with hers. Unfortunately, it turns out that astrological aﬃnity doesn’t
always guarantee a perfect match, nor prevent a series of terrible dates,
disappointments, and awkward surprises. It also doesn’t keep Davide from
becoming more attractive every day. Perfect for fans of Bridget Jones’s
Diary and Star-Crossed, An Astrological Guide for Broken Hearts is a witty,
sexy, and relatable portrait of a modern woman’s search for love and a
dream job, only to discover that your destiny isn’t always written in the
stars.
Agneta's erfenis Corina Bomann 2020-02-04 ‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute
aanrader.’ Margriet Het is 1913 en Agneta heeft afstand genomen van
haar machtige familie om een vrij leven te leiden als student aan de
kunstacademie in Stockholm – met de charmante Michael aan haar zijde.
Dan ontvangt ze een telegram waardoor haar leven op zijn kop wordt
gezet: ze wordt gesommeerd terug te keren naar landgoed de
Leeuwenhof om daar de stoeterij van haar familie te gaan beheren.
Daarmee worden haar een adellijke titel en een leven vol luxe op een
presenteerblaadje aangeboden, maar was dat niet juist het leven waaraan
ze wilde ontsnappen? Kiest Agneta ervoor de familietraditie in stand te
houden en haar adellijke plichten op zich te nemen, of wint haar
verlangen naar vrijheid en echte liefde? In de pers ‘Deel 1 van de trilogie
De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en
je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘Er is een nieuwe
Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de Volkskrant
'Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf
‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Monteﬁore? Dan zult
u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX Magazine
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens
zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn
broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna,
zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. SkiDownloaded from thelilabooks.com on September 25, 2022 by
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instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze
heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren
dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze
geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
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
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde
corona-pandemie 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 VRT-journalist 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?
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt
geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk
spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur
Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar
leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang
haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te
helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt
lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentiﬁceerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is
gebeurd, blijkt dat het slachtoﬀer de reputatie had een onverbeterlijke
vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait
telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke
verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil
geloven.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste
kerstcadeau 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?
Autocar 2005
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft
Frans op het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt
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om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse
tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar
eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de
Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te
nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die
een vreemdganger en ﬂiereﬂuiter was. En toch kan Isa de stagiair, die
eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker
nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar
gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen
Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is?
Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand
van Lizzie van den Ham.
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 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.
Qui touring 2010-05
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
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dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
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
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
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, 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.
Vietnam Economic Times 2003
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
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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...
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het afsluitende deel van de
razend populaire trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een
nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.' de
Volkskrant De jonge Solveig - verliefd en verloofd - lijkt een stralende
toekomst tegemoet te gaan, maar een tragisch ongeval maakt een einde
aan haar geluk. Ze besluit zich terug te trekken op de Leeuwenhof, bij
haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het
eerbiedwaardige landgoed verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei
ideeën om het huis en het omringende landgoed te redden, maar welke
zijn goed en haalbaar? Als er een Amerikaan en een aantrekkelijke
zakenman uit Stockholm op de Leeuwenhof arriveren, opent hun inbreng
en kennis voor Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil niets liever
dan een nieuwe start maken, voor de Leeuwenhof en voor de liefde. Maar
kan ze haar verdriet om haar verloren geluk achter zich laten? In de pers
‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis.
Over keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad
‘De verslavende nieuwe serie voor de lezers van De zeven zussen.’ NCRVgids ‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Monteﬁore? Dan
zult u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX Magazine
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem
I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België
worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België
nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België.
Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
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