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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 oudpresident 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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Kus me Susan Mallery 2016-05-31 Fool's Gold, de succesvolle feelgoodserie vol liefde en emotie. Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Deel 17 Eigenlijk deed Phoebe Kitzke niet meer aan gunsten - niet sinds ze dankzij haar goede bedoelingen haar
baan in LA kwijtraakte - maar ze kan haar beste vriendin, Maya, toch moeilijk iets weigeren? En dus reist ze naar Fool's Gold om te gaan helpen op Maya's
familieranch. Eenmaal daar wordt ze niet bepaald gastvrij ontvangen door cowboy Zane Nicholson. Phoebe snapt er niets van; wat is zijn probleem? Behalve
dan dat hij onmogelijk sexy is... Zane is nog steeds chagrijnig omdat zijn broertje achter zijn rug om kaartjes heeft verkocht voor het veedrijven op zijn ranch.
Als hij ergens niet op zit te wachten, is dat zijn terrein wordt overspoeld door toeristen... En dan heeft zijn stiefzus, Maya, ook nog een of ander stadsmeisje
geregeld om hem te helpen. Al weet de lieve en sprankelende Phoebe al snel een gevoelige snaar bij hem te raken!
De ogen van de vijand Tom Clancy 2011-11-29 Twee van Amerika’s grootste vijanden hebben de handen ineen geslagen. CIA-agent en ex-Navy SEAL Maxwell
Moore werkt al jarenlang undercover in Afghanistan en Pakistan, op jacht naar terroristen van Al Qaida. Onverwachts wordt hij teruggeroepen naar de
Verenigde Staten. In het diepste geheim is een groep specialisten van verschillende Amerikaanse agentschappen geformeerd die een levensgevaarlijke
dreiging onschadelijk moet zien te maken. Op satellietfoto’s valt namelijk te zien dat twee van Amerika’s grootste vijanden de handen ineen hebben geslagen:
de taliban en het Juárez-drugskartel uit Mexico. Voor Moore en zijn nieuwe collega’s begint een jacht op een vijand die even machtig als meedogenloos is. Het
Juárez-kartel vecht even ten zuiden van de Amerikaanse grens een keiharde oorlog uit met een rivaliserend syndicaat met als inzet de export van drugs naar
de Verenigde Staten. De ambitieuze en uiterst wrede Dante Corrales gaat voorop in de strijd tegen de Amerikaanse grenspolitie en de DEA aan de ene kant,
en de concurrentie aan de andere kant. Maar Corrales is slechts een uitvoerder en de grote vraag voor Moore en de zijnen is: wie is de werkelijke topman van
het drugskartel? En waaruit bestaat de samenwerking tussen de taliban en de Mexicanen precies, gaat het alleen om de invoer van drugs of gaat het mogelijk
om een nog groter gevaar?
De oude boerderij - erotisch verhaal Camille Bech 2020-09-03 Christina was 50, moeder en grootmoeder, en verheugde zich erop om alvast een weekje voor
de rest van de familie naar het zomerhuisje van haar en haar man te gaan. Ze wilde het huis in orde maken, van de stilte genieten en misschien zelfs naar de
dorpsbraderie te gaan. Lasse en Marco waren een stel mannen die zich ook op hun vakantie verheugden. Maar wanneer ze ontdekken dat de boeking van hun
huurhuisje niet klopt, springt Christina in en biedt onderdak aan in haar huisje, terwijl ze een vervangende locatie zoeken. Als het dan een beetje te ver gaat
met een van de jonge mannen, moet Christina kiezen. Trouw blijven aan een slaperig, maar liefdevol huwelijk, of kiezen voor passie... Camille Bech is een
Deense auteur van erotiek en erotische verhalen. Haar wereld is vol van passie en verboden verlangens.
Rose Cottage Sherryl Woods 2013-09-24 Rose Cottage Vier zussen, een verwaarloosde cottage en een vleugje magie... (1) ROZEN IN BLOEI - Melanie kan wel
door de grond zakken, zo gênant vindt ze het dat haar vriendje, Jeremy, al die maanden een vrouw en twee kinderen voor haar verborgen heeft weten te
houden. Voor haar voorlopig even geen mannen meer! Het advies opvolgend van haar drie zussen, verlaat ze Boston om een tijdje bij te komen in de cottage
van haar overleden oma. (2) ONDER DE APPELBLOESEM - Bijna had Maggie weer de fout gemaakt hartstocht te verwarren met duurzame liefde. Oké, het was
nóg verstandiger geweest als ze hoe dan ook niet met fotograaf Rick het bed in was gedoken, maar ze is al heel erg trots op zichzelf dat ze nu afstand heeft
genomen, voordat ze weer hopeloos verliefd zou worden op de zoveelste foute man. (3) BIJ TOVERSLAG VERLIEFD - Laat Melanie en Maggie maar kletsen. Het
is al heel wat dat zij, succesvol advocate en workaholic Ashley DAngelo, erin heeft toegestemd een aantal weken door te brengen in Rose Cottage; dan
hoeven haar vervelende zussen vervolgens echt geen ﬂauwe toespelingen te gaan maken over Josh en haar. (4) DROMEN VAN THUIS - Nee hoor, geen sprake
van. Haar zussen kunnen hoog of laag springen, maar Jo D'Angelo is met geen tien paarden naar Rose Cottage te krijgen. Het mag dan een winters sprookje
zijn met een dikke laag sneeuw, Jo heeft alleen maar nare herinneringen aan die plek.
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens 2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe baan: privésecretaresse van de adembenemend knappe Rigo Ruggiero. En
dan mag ze hem ook nog helpen bij de renovatie van zijn palazzo! In Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft voor haar dan voor de opknapbeurt van
zijn landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar baas zeer opwindend, maar als het intiemer dreigt te worden houdt ze hem toch liever op een afstand. Ze
vreest namelijk dat hij haar zal afwijzen als hij ontdekt wat ze zo angstvallig voor hem verborgen probeert te houden..
De Camino Anya Niewierra 2021-05-25 Het nieuwe boek van Hebban Thrillerprijs-winnaar Anya Niewierra. Een jaar na de zelfmoord van haar man besluit
Lotte zijn route over de Camino te herlopen. Maar dan ontrafelt ze een duister geheim. De 44-jarige chocolatier Lotte Bonnet woont al jaren gelukkig in ZuidLimburg met haar man Emil, een voormalige vluchteling uit Bosnië. Maar dan pleegt Emil onverwacht zelfmoord tijdens het lopen van de Camino en blijft Lotte
ontredderd achter. Als ze elf maanden later naar Bosnië reist om zijn as uit te strooien, ontdekt Lotte dat Emil heeft gelogen over zijn identiteit. Ze schakelt
een advocaat uit Sarajevo in om onderzoek te doen naar zijn verleden, en die komt tot een schokkende ontdekking. Ondertussen gaat Lotte zelf de Camino
lopen, exact volgens de route en planning van Emil. Ze wil achterhalen wat hem tot zijn wanhoopsdaad dreef. Maar iemand volgt haar, iemand die niet wil dat
ze de waarheid ontdekt.
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar, en samen kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun
kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op een andere manier onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere gaan mee in het
graf. Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke perspectieven. Bij dit omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat
van Rita of dat van Georges.
Wie gelooft die renners nog? Hans Vandeweghe 2013-04-24 Michael Boogerd, Lance Armstrong, Stefan Matschiner, Thomas Dekker, Eufemiano Fuentes,
Michael Rasmussen. Dit zijn slechts een paar van de namen die de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws zijn gekomen in verband met doping binnen het
wielrennen. Is het topwielrennen meer dan ooit aan bezinning toe. Slikt het publiek dit nog en hoe moeten we alles duiden? Hoeveel vertrouwen moeten we
nog hebben in de zuiverheid van de wielersport? Gebruiken ze allemaal? Moeten we voortaan vraagtekens zetten bij elke uitzonderlijke prestatie uit heden én
verleden? Kàn dat, topwielrennen zonder doping? Krijgen we doping sowieso ooit uitgeroeid? Ex-topjournalist Hans Vandeweghe schetst de
dopingproblematiek scherp, kritisch en verhelderend. Niemand kan dat beter. Een boek dat pijn doet. 'Ik ga in dit boek het onverdedigbare niet proberen te
verdedigen. Evenmin ga ik het wielrennen sparen, want het wielrennen heeft zichzelf ook niet gespaard.'
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door haar intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly

Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste
vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook
geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn
verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland.
Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15 Lees en luister naar de verhalen van Dikkie Dik op je iPhone of iPad. De leukste avonturen van de ondeugende
rode kater, bekend uit Sesamstraat, worden gepresenteerd in bundels van vier verhalen. Alle avonturen worden voorgelezen door de auteur Jet Boeke. In deze
bundel lees je de volgende verhalen: 1. De speelgoedbeer 2. Drie vrienden 3. Eendjes 4. Goudvissen In de iBookstore zijn in totaal 6 Dikkie Dik verschillende
bundels verkrijgbaar: Oranje, Rood, Blauw, Grijs, Geel en Groen. Zo hoef je je nooit te vervelen met Dikkie Dik!
Wie niet weg is M.J. Arlidge 2017-11-07 Nog nooit werd het zo persoonlijk voor Helen Grace als in Wie niet weg is Deel 6 in de Helen Grace-serie ‘Arlidge
voert ons met gevoel voor psychologie en vaart door dit stevig geplotte verhaal dat een knetterende verrassing in petto heeft.’ Vrij Nederland ‘Goed
uitgewerkt.’ de Volkskrant Helen Grace was een van de beste rechercheurs van Southampton, maar nu zit ze in de gevangenis, tussen de moordenaars die ze
daar zelf heeft doen belanden. Ze weet dat ze maar op één manier vrij kan komen: overleven totdat haar rechtszaak voorkomt en op de een of andere manier
haar onschuld bewijzen. Maar dan wordt er een verminkt lichaam gevonden in de cel naast die van haar en vreest Helen voor haar eigen leven. Er loopt
namelijk een moordenaar vrij rond in de gevangenis en ze moet hem vinden, voordat zijzelf het volgende slachtoﬀer wordt… De pers over M.J. Arlidge 'Doet
niet onder voor Karin Slaughter… De plot zit prima in elkaar, tot en met de ontknoping.’ Trouw ‘Sterk visuele hoofdstukken met een hoog adrenalinegehalte.’
Algemeen Dagblad ‘Het zesde en misschien wel beste deel in de serie met inspecteur Helen Grace is een voortreﬀelijke thriller met psychologische,
onderhuidse spanning.’ Gooi- en Eemlander ‘Verslavend. Lezers zullen met veel haast en energie door dit boek heen scheuren.’ Daily Express
Onder de hemel van Cornwall Liz Fenwick 2016-03-07 Demi ziet het even niet meer zitten: ze is niet aangenomen voor haar droombaan, en na het bedrog
van haar vriend is ze dakloos, met geen andere plek om naartoe te gaan dan het boerderijtje van haar opa in Cornwall. In de slaaptrein daarnaartoe vraagt ze
zich vertwijfeld af waarom alles haar tegen lijkt te zitten. Victoria denkt dat ze eindelijk heeft wat ze altijd al wilde: Boscawen, het prachtige landgoed in
Cornwall dat al generaties lang van haar familie is, zou nu, na de plotselinge dood van haar echtgenoot, aan haar moeten toevallen. Na een liefdeloos huwelijk
van vele jaren kijkt Victoria uit naar de vrijheid die voor haar ligt. Maar er wacht beide vrouwen een verrassing. Het door boomgaarden, tuinen en de zee
omringde landgoed Boscawen zal een onverwachte rol in hun levens gaan spelen. Kunnen twee totaal verschillende vrouwen een nieuwe weg inslaan als een
meevaller hun leven zo drastisch verandert?
Repairing and Upgrading Your PC Robert Bruce Thompson 2009-02-09 Most computer users think that ﬁddling with the insides of their PC is taboo. They fear
that by removing the screws that hold the case on, they're crossing into forbidden territory. And even for those who know they can open the box and ﬁx or
upgrade their PC, analysis paralysis often stops them in their tracks: Which upgrades oﬀer the best bang for the buck? How do you pinpoint the faulty
component that's making your system freeze? What about compatibility issues? Get ready to get unstuck and get your PC running fast and running right.
Repairing and Upgrading Your PC delivers start-to-ﬁnish instructions, simple enough for even the most inexperienced PC owner, for troubleshooting, repairing,
and upgrading your computer. Written by hardware experts Robert Bruce Thompson and Barbara Fritchman Thompson, this book covers it all: how to
troubleshoot a troublesome PC, how to identify which components make sense for an upgrade, and how to tear it all down and put it back together. This book
shows how to repair and upgrade all of your PC's essential components: Motherboard, CPU, and Memory. Choose the optimal match of these core components
to keep your PC running at top speed Hard Drive, Optical Drive, and Removable Storage Give your computer what it needs for long-term and short-term
storage Audio and Video. Enhance your computing experience with the right sound and graphics devices for your needs Input Devices. Pick the best keyboard
and mouse to keep your hands happy and healthy Networking. Set up secure wireless networking to keep the bits ﬂowing between your computers and the
outside world Cases and Power Supplies. Keep everything running cool and reliably With its straightforward language, clear instructions, and extensive
illustrations, this book makes it a breeze for PC owners of any skill level to work on their computer.
Terroristenjager Lionel D. 2021-03-09 België 15 januari 2015. In Verviers vallen leden van de Speciale Eenheden binnen in een rijtjeshuis waar drie ISterroristen broeden op een aanslag. Het vuurgevecht komt een week na de dodelijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en is het begin van een
terreurgolf in België en Frankrijk. In de frontlinie staat hoofdinspecteur Lionel D. van het Speciaal Interventie Eskadron (SIE). Voor het eerst getuigt een lid van
het eliteteam van de federale politie over zijn leven en werk. De loodzware opleiding, de inzet op leven en dood, de dagelijkse strijd tegen gangsters en
geweldenaars. Hoe zijn gezin hem overeind houdt en hij tijdens de slopende oorlog tegen de terreur opnieuw vader wordt. En hoe de jacht op Abdeslam hem
en zijn collega's voorgoed verandert. 'In Verviers begon een oorlog tegen een nieuwe vijand. Die was niet onder de indruk van onze ﬂitsgranaten en
machinegeweren.'
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er
altijd de voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en het wijnbedrijf van
mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het
mijn vader beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd miljoen dollar om zijn dochter te kopen van de
Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar huis heb genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen
om de wreedste man die ze ooit had gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij
belooft voor me te vechten totdat ik vrij ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit is mijn thuis
geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek) Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter
Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010
speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale
revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is
immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met
technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.
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
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haar uitnodigt om naar New York te komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is niet de
enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn
grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel
smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een
verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden. De
kinderen worden verstopt in grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind dat ze
wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
Vijf Ursula Poznanski 2013-01-03 In de vroege ochtendmist wordt in een weiland het lichaam van een vrouw gevonden. Ze is vermoord, en op haar voetzolen
zijn coördinaten getatoeëerd. Bij die aangegeven plek wordt een andere macabere vondst gedaan: een in plastic verpakte hand en een raadsel met nieuwe
coördinaten. Rechercheur Beatrice Kaspary en haar collega Florin Wenninger krijgen de opdracht op zoek te gaan naar de moordenaar, maar kunnen slechts
het door de dader uitgezette spoor volgen. Dan worden ook de door hen verhoorde getuigen vermoord, en lijkt de cirkel zich te sluiten. Wie volgt wie, en
waarom?
Op slag verliefd Meghan Quinn 2020-09-10 Deel 1 van de Brentwood-serie: vol humor, knappe honkbalspelers, bijdehante dames, liefdesverdriet én sexy
romantiek. Alle delen los van elkaar te lezen. Knox Gentry is een van de populairste baseballspelers van het universiteitsteam. Wanneer hij Emory Ealson
ontmoet is hij gelijk helemaal weg van haar. Ze is mooi, slim en ontzettend grappig. Maar Emory houdt hem op afstand. Haar vorige vriendje heeft haar heel
diep gekwetst, en ze zit niet te wachten op een nieuwe relatie. Ze wil liever gewoon vrienden zijn met Knox, al verklaren haar vriendinnen haar voor gek. Zal
het Knox lukken om haar ervan te overtuigen dat ze perfect bij elkaar passen? De Brentwood-serie van Meghan Quinn is ontzettend verslavend en grappig.
Andere delen zijn Van slag en Sla je slag. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Reviews: ‘Meghan Quinn heeft mij absoluut positief weten te verrassen. De
personages bevatten diepgang en zelfspot maar laten ook hun kwetsbare kant zien. Bovendien bevat het verhaal een verrassende wending. Op slag verliefd is
een echte aanrader voor iedereen die van het genre New Adult houdt!’ – @jenniferleest ‘Vanaf de eerste paar bladzijden ben ik weg van de humor van
Meghan Quinn en verliefd op haar mannelijk hoofdpersonage!’ – @kwanteinwonderland ‘Ik denk dat ik een nieuwe favoriete auteur heb als het gaat om NAromances! Met humor, de leukste personages en een ﬁjne dosis steamyness is dit gewoon een hartverwarmend verhaal dat je wilt lezen!’ –
@marleen_favoritez
BBQ recepten voor op een kamado Julius Jaspers 2021-05-17 In dit boek staan meer dan 100 BBQ-recepten voor op een kamado. Een kamado is een
keramische BBQ met deksel. Hierdoor werkt het als een oven en kun je er de temperatuur perfect mee regelen. Een kamado is geschikt voor slowcooking en
om te grillen, bakken en stomen. Julius neemt je aan de hand en leert je alle technieken en de lekkerste gerechten maken!
De erfenis van het weesmeisje Anne Jacobs (pseud. van Hilke Sellnick.) 2020 De belevenissen van een rijke textielfamilie en hun personeel in Duitsland in
de periode 1923-1925.
BBQ & Outdoor Peter De Clercq 2021-06-08 BBQ'en is hot. Deze barbecue-bijbel is dan ook een must-have voor iedereen die houdt van grillen, roosteren en
roken. Haal het beste uit jouw barbecue met vuurmeester Peter De Clercq. Laat je inwijden in de kunst van de barbecue en (her)ontdek in meer dan honderd
ﬁreproof recepten zijn allerbeste klassiekers en nieuwste smaakcombinaties.
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 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.
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens om een boek te schrijven, maar worden geconfronteerd met kwesties waarmee
ze niet bekend zijn: wat is een plot, hoe schep je sfeer, hoe bouw je spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en hoe creëer je
geloofwaardige personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe onderhandel je over een contract? Literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling,
bekend van tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al deze (en nog veel meer) vragen, en larderen hun tips met spannende belevenissen en
hilarische gebeurtenissen uit het boekenvak. Alweer een bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).
Yoga voor Dummies, 2e editie / druk 2 Marlies ten Bulte 2012 Praktische handleiding voor de beginnende yoga-beoefenaar.
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen als redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books, en
mijn cliënt is de beruchte scienceﬁction schrijver Derek Hamilton. Hij is naar mijn mening de beste schrijver van mijn generatie. Maar het is niet allemaal zo
geweldig als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver dat hij reageert op mijn e-mails, sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de
telefoon krijg, gedraagt hij zich als een eikel en hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ... maar hij maakt mijn leven tot een ware hel. Als ik hem
klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij zijn manuscript nog niet heeft ingeleverd omdat hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als
ruimtevaartingenieur. Deze man heeft een eigen bedrijf dat raketten en andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek aan de NYU. Natuurlijk heeft
hij geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ... met zo'n werkschema. Maar ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek schrijft, omdat ik anders mijn baan
zal verliezen. Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik dat het best aanpak ...
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.
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Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet
en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te houden.
Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat
ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex
winnen. Er zit dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie
Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor
Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft
van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien keer op de USA
Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op
vier continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’
Yoga voor Dummies Georg A. Feuerstein 2003 Praktische handleiding voor de beginnende yoga-beoefenaar.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wijzijdenken. 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 categorieën 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.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koﬃe betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie
jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die
in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai
leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun
droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar
naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en Noura niet.
Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is vol dansende vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens meester Frankula
gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers moeten af... Bekroond door de Nederlandse Kinderjury
De feministische man - erotisch verhaal Sarah Skov 2019-12-05 "In de jaren zestig waren dromen groot, maar we waren ervan overtuigd dat alles
mogelijk was - zelfs neuken met de professor op zijn bureau, terwijl de rest van de universiteit niets vermoedend door de hal liep." Het is zo veel jaren geleden
gebeurd, en toch kan de Parijse freelance journaliste niet anders dan aan haar oude professor denken telkens wanneer zij de laatste zin van een artikel
schrijft. Ze denkt aan de onvergetelijke uren in zijn kantoor, hoe hij haar op zijn bureau nam, net zo stil in haar gleed en haar natter maakte dan ze ooit eerder
en sindsdien is geweest. Sarah Skov is een pseudoniem van een jonge Deense schrijfster. Zij heeft ook de erotische novelles Mijn herinneringen aan jou, Eet
met mij en Generatie Autoseks geschreven.
Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het spannende vervolg op de bestseller Tijden van vuur Augustus 1572. Minou Joubert en haar familie zijn in Parijs
voor een koninklijke bruiloft. Het huwelijk tussen Margaretha, de zuster van de katholieke koning Karel IX, en de protestantse hugenoot Hendrik van Navarra is
bedoeld om vrede te brengen in Frankrijk na een decennium van religieuze oorlogen. De hele stad loopt uit, en van heinde en verre zijn mensen gekomen om
het feest mee te vieren. Maar ook Vidal, een oude vijand van Minou, is naar de hoofdstad getrokken. En wat een week vol feestelijkheden had moeten worden
mondt binnen enkele dagen uit tot een grote moordpartij, waarna de straat bezaaid is met duizenden doden. Minous familie slaat op de vlucht, en moet zich
noodgedwongen verspreiden over de vier windstreken. Een aangrijpende, adembenemende roman over wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal neemt
ons mee naar Parijs, Chartres en naar de Stad van tranen zelf: Amsterdam. De pers over Tijden van vuur ‘Een heerlijke historische roman, die niet alleen
inzicht geeft in de Franse geschiedenis, maar je ook meesleept in een spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit naar de volgende delen.’ Nederlands
Dagblad ‘Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen vertelstijl. Mooi uitgetekende plot, en met de opbouw van de spanning zit het eveneens goed. Een
solide mix van geschiedenis, ﬁctie en liefde.’ Hebban.nl ‘Een spannend verhaal vol mysteries en geheimen, liefde en verraad, oorlog en avontuur,
samenzweringen en verbroken beloftes.’ Algemeen Dagblad
Een nieuwe morgenstond Barbara Cartland 2021-01-20 Wanneer de jonge Richard Wood in een vlaag van jaloezie de minnaar van zijn verloofde
doodschiet, is het aan zijn oom Nolan, de Hertog van Kingswood, om te zorgen dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Gelukkig is Nolan een slim militair
strateeg, en weet hij binnen korte tijd allerlei plannetjes te smeden. Maar valt liefde te dwingen? En hoe lang kan Nolan nog zijn eigen hart met ratio
overmeesteren? Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam
staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard
exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biograﬁeën en toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge
leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de
afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende,
avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost
en comfort geboden heeft.
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