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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
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker
eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie
te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer
ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op
haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel
de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe,
maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit
heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om
bij weg te dromen.’ Flair
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd op
haar is, wordt ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar
hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano Gomez
beter leren kennen en een punt zetten achter de relatie met de jongen die ze al zo
lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het
spel te zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt
ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den
Ham.
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
Zeg niets Patrick Radden Keefe 2019-06-05 Jean McConville, moeder van tien
kinderen, wordt in 1972 door gemaskerde mannen ontvoerd. Iedereen in de buurt weet
dat de IRA verantwoordelijk is voor haar verdwijning, maar niemand durft erover te
praten. In 2003 worden op een strand botten en een blauwe veiligheidsspeld
gevonden. De kinderen van Jean herkennen de speld en beseffen dat hun moeder
eindelijk is gevonden. Deze gruwelijke moord, een van de meest beruchte
gebeurtenissen ten tijde van The Troubles, is het begin van het grote verhaal over
het bittere conflict dat Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield.
Patrick Radden Keefe portretteert in dit meeslepende relaas radicale en onstuimige
IRA-leden, zoals Dolours Price die als 22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het
meedogenloze brein achter IRA-operaties. Hij toont onomwonden de rol die het
Britse leger speelde, met het vuile spel van oproerbestrijding en spionage. Een
zeer kritisch licht werpt de auteur op Gerry Adams, die de vredesbesprekingen
leidde, maar zijn kameraden verraadde met de ontkenning van zijn IRA-verleden. Zeg
niets is een aangrijpend boek over angst, verraad en wraak in een land dat nog
steeds worstelt met zijn verleden.
Leonardo da Vinci Walter Isaacson 2017-10-10 Walter Isaacson, auteur van de
bekroonde bestsellers over Steve Jobs, Einstein en Benjamin Franklin, brengt
Leonardo da Vinci tot leven in deze geweldige biografie. Gezien in DWDD De
geheimen van de grootste genie uit de geschiedenis 'Verslavend.' Trouw 'Een bron
van verbazing en verwondering.' **** de Volkskrant 'Een schitterende zoektocht
naar de man die geen verschil maakte tussen kunst en wetenschap.' ***** Het Parool
'Monumentale, prachtig geïllustreerde biografie.' Historisch Nieuwsblad Leonardo
da Vinci wordt gezien als het meest creatieve genie ooit. Naast zijn
wereldberoemde werk als schilder was hij ook uitvinder, schrijver, architect,
beeldhouwer, componist, anatomist, filosoof, natuurkundige, scheikundige en
ingenieur. Op basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s aantekenboeken en nieuwe
ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt Isaacson een prachtig verhaal over
hoe Da Vinci’s kunst verweven is met de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s
genialiteit gebaseerd was op vaardigheden die we in de hand hebben, zoals zijn
onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en verbeeldingskracht die
grenst aan fantasie. Walter Isaacson is auteur van talloze biografieën die alom
worden geprezen, waaronder Steve Jobs, Einstein, en Benjamin Franklin. Hij is CEO
van het Aspen Institute en voorheen voorzitter van CNN en hoofdredacteur van Time
Magazine.
De nieuwe tsaar Steven Lee Myers 2015-11-02 Steven Lee Myers volgde Vladimir
Poetin van begin af aan op de voet als correspondent in Moskou voor The New York
Times. In deze schitterende biografie (de eerste complete in de westerse wereld)
ontrafelt Myers op heldere en evenwichtige wijze hoe Poetin het grootste land op
aarde al vijftien jaar lang in zijn greep weet te houden, door zijn even
meedogenloze als briljante manipulatie van de media, door het verdelen van macht,
rijkdom en invloed over een kleine groep hondstrouwe jeugdvrienden uit St.
Petersburg, door het genadeloos uitschakelen van elke vorm van oppositie, door
terug te grijpen op de ideologie van het tsarenrijk en door de Russisch-orthodoxe
kerk opnieuw tot steunpilaar van de staat te bombarderen. Poetin is in Rusland,
ondanks alle massale protesten, mateloos populair, niet alleen onder bejaarden met
nostalgie naar het communisme, maar juist ook onder jongeren. Na het bandeloze
wildwestkapitalisme, de welig tierende misdaad en corruptie, de armoedeval en het
internationale prestigeverlies die volgden op de ondergang van de Sovjet-Unie,
wist Poetin in de ogen van veel Russen eindelijk orde op zaken te stellen. De
nieuwe tsaar is een biografische tour de force. Myers ziet Poetin als een
onberekenbare dictator met achtervolgingswaan die zich nauwelijks nog openstelt
voor objectief advies en steeds meer in een isolement raakt. Dat hij onder andere
in Zwitserland een privévermogen van naar schatting veertig miljard dollar heeft
ondergebracht is in Rusland even geheim als de rest van zijn privéleven, waarover
slechts bij toeval iets doordringt in de openbaarheid. De nieuwe tsaar leest als
een spannende roman en is van groot belang voor iedereen die gefascineerd is door
het verschijnsel Poetin en tevens voor iedereen die geïnteresseerd is in de
toekomst van de wereld en de rol die het nieuwe brutale en agressieve Rusland
daarin speelt. Steven Lee Myers schrijft al zesentwintig jaar voor The New York

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de moorden –
en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één
agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van
slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog
steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar
stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen
te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze
kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.
Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en
leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een
poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een
ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan
staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op
instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat.
Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je
hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie –
met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht
blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste
deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en
Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie,
1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar
voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter
Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze
bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt
om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson
en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in
de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, coauteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol
verrassingen.' Publishers Weekly
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe 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.
Boliviaans dagboek Ernesto Guevara 1968
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel
veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge.
Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld
is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te
bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in
handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de
mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te
achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert
Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels
meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie
rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke
band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de
weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te
leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er
maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De
boeken van Vi Keeland en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen
schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark.
Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele Franse hof is in rep en roer:
kardinaal Mazarin, de eerste minister van het koninkrijk, wil voor het volgende
carnaval een groots Italiaans melodrama opvoeren. Maar welk complot gaat er
werkelijk schuil achter deze weelderige opvoering? Dat vraagt de jonge Atto Melani
zich af, de hoofdrolspeler van het geheimzinnige spel. Samen met zijn trouwe
secretaris gaat hij op onderzoek uit en stuit op een duidelijke samenzwering die
teruggaat tot het Florence van twee eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale
editie is de andere kant van de roman Mysterium. Gezamenlijk vormen zij een geheel
in de Moebius-tetralogie.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de
gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het
mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve
Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles
wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.
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
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
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Times, waarvan zeven jaar als correspondent in Moskou. Hij woont in Washington.
‘De nieuwe tsaar is een adembenemende, rijk gedetailleerde biografie die op
allesomvattende, bijna shakespeareaanse wijze verklaart waarom Poetin zich
gedraagt zoals hij dat doet.’ Robert D. Kaplan ‘[...] even eerlijk als
confronterend: Myers laat blijken zijn onderwerp door en door te kennen. [...] Een
bijzonder krachtig portret van een angstaanjagend machtige autocraat.’ Kirkus
Reviews
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen
opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten,
tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is
eveneens getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te
vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat
het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en
‘Een oude eik was getuige’.
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij
het ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo goed beschreven
is dat we voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes.
Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van
het verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de
bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die begint met de #1 bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de buitenwijken van Seattle,
vergiftigd door een mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt
en het duidelijk wordt dat er een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de
FBI hun beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om
terug te keren naar het heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken
door de aanvallen op haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen
andere keuze heeft naarmate de lichamen zich ophopen en de moorden
onverklaarbaarder worden. De zaak brengt Riley diep in de verontrustende wereld
van verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en psychotische
patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze
zich dat ze op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van allemaal:
iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die er misschien toch gewoon schokkend
doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende, duistere psychologische
thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage – dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7
in de Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2012-07-04
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de
samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is
daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door
de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van
literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en mogelijkheden om
burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. De raad
onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen
voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de
rol van beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het
perspectief van burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek
van de WRR leidt tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en
beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en
voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library
- http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad
kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de
samenhang van het overheidshandelen.
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!
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de
man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot
haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen
weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke
kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar
door wraak...
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 aspirantlid 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’
Memoires van een infanterieofficier / druk 1 Siegfried Lorraine Sassoon 2011-08
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Deel twee en drie van een autobiografische trilogie, waarin een Britse jongeman
verhaalt over zijn ervaringen aan het front in de Eerste Wereldoorlog.
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
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles
brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een
ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag
dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden
die me had verkocht.
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby aan
bij haar nieuwe werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een
adembenemend knappe man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur voor
haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken
er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet
verstandig zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de
internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke
doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het
maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale
misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het
Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het primaat bij
nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale gerechten
geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd moet worden
op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte
stuit internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van staten,
die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen
zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen stonden
ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep
Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam
Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van
de bijdragen tot het symposium.
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van
een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en
presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd,
hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese
vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze
zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn
briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch
en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie
keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen
zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten
als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde
maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die
opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor
humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de
familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met
enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met
zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten
te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor
de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net
als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen
op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je
bent.’ Libelle
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller
Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste
en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij,
een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente
probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar
telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben
het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt
enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele
uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve Jobs
wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als
opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op
2/3

Downloaded from leofarache.com on August 18, 2022 by guest

solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt verstoten
uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider.
Schlender en Tetzelli vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij
worstelde met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal
in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen
van Jobs’ naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie, waardoor een
gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote,
vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’ ongeëvenaarde
succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen –
zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij geduldiger,
ontwikkelde hij een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn
fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van de meest succesvolle bedrijven
ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue,
Hoofd Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie toont ook
de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details over de
computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares
akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op
videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken
voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het
incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk
geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel
interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een
race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt
met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle
McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong ontmoet,
voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat
trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat moment
lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na
drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte
hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk
is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan
het licht komt?
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
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
Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en uiterst
onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere
jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van een
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veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen
bodybuilding en filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los
Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels
en was hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn
opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en
zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor zijn rol in
Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de
echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende
republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man
die ooit door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot
gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie ter wereld. Hij loodste de
staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in
voor onder meer een beter milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria
Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een
schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te
houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal
verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
Het innovatiedilemma Clayton M. Christensen 2015-03-27 Geroemd door iedereen van
Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor
iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn.
Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische
bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun
bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door nieuwkomers die, met
aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk
aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop
zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een
bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een
waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van
inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
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
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste
keuzes. Dus heeft ze een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit
een goed nest en met een carrièreplan. Wat hem er helaas niet van weerhoudt om na
vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de wereld rond
te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun
mooie huis moet verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen.
Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch
ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het plaatselijke
eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven vraagt
om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er meer en
meer mee te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's koffie!
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