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Verloofd en verleid Maya Banks 2019-04-23 Celia Taylor wil Evan Reese heel graag als klant krijgen bij het reclamebureau waar ze voor werkt. Hij belooft dat hij erover na zal denken - als zij belooft met hem uit te gaan.
Uiteraard stemt ze toe, want dit is dé kans om zaken te doen met de sexy miljardair. Wat ze echter niet weet, is dat hij geen diner in gedachten heeft, maar een hele week op een eiland - met háár als zijn aanstaande...
Dit verhaal is eerder verschenen, is afzonderlijk te lezen en is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel
Bôrô-Boedoer op het eiland Java Conradus Leemans 1873
Luc Tuymans Luc Tuymans 2003 Artwork by Luc Tuymans. Edited by Stephan Berg. Text by Konrad Bitterli.
Het geluk van Lou Lorraine Fouchet 2017-07-04 Het geluk van Lou is een boek vol champagne, liefdesaffaires, muziek en Bretonse gerechten! Lou was een geliefde bewoonster van het kleine eiland Île de Groix,
Bretagne. Lou met haar obsessies, (‘Champagne, alsjeblieft, maar alleen Mercier!’) en haar eigenaardigheden. Ze kookte belabberd, maar met veel liefde, was hartelijk en altijd vrolijk. Maar nu is Lou dood en dreigt haar
gezin uiteen te vallen. In haar testament vraagt ze haar man Jo haar laatste wens te vervullen: hij moet de relatie met hun volwassen kinderen Cyrian en Sarah herstellen. Pas wanneer hij daarin geslaagd is mag hij Lou’s
laatste brief lezen, die ze uiteraard heeft verzegeld in een champagnefles. Een fles die het leven van de hele familie verandert.
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en
zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. De oorlog der Werelden vertelt over een invasie van Martianen, die, na een explosie op Mars, naar de aarde zijn afgereisd. De Martianen blijken verre van vredelievend
te zijn en beginnen een offensief tegen de mensen.
Het postmoderne weten Jean-François Lyotard 2001 Kritische beschouwing, met name vanuit kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van de Verlichting zoals die het moderne leven beheersen.
Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman 2014-06-25 Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties die ons lichaam gedurende miljoenen jaren onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de
overgang naar een voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons hoofd, onze ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het lichaam
blijft onbesproken. Continue adaptaties brachten ons veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes zoals obesitas en diabetes type 2.
Lieberman noemt dit `dysevolutie : we leven steeds langer, maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij een gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
De prinses op de erwt Lauren Child 2016-05-15
Studyguide for the Molecules of Life Cram101 Textbook Reviews 2013-05 Never HIGHLIGHT a Book Again Includes all testable terms, concepts, persons, places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides
gives all of the outlines, highlights, and quizzes for your textbook with optional online comprehensive practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanies: 9780872893795. This item is printed on demand.
30 nachten in Amsterdam Etienne van Heerden 2011-12-21 Henk de Melker is museumassistent in een dorpje in Zuid-Afrika. Hij is een introverte, nauwgezette onderzoeker, die een monografie schrijft over de
onbekende broer van Vincent van Gogh. Op een dag ontvangt hij een brief van een Amsterdamse advocaat. Zijn excentrieke tante Zan, met wie hij al jaren geen contact meer heeft, is overleden. Zan de Melker was een
betoverende vrouw met meerdere persoonlijkheden. Ze was zowel Zan van de plotselinge epileptische aanvallen als Xusan van de mysterieuze glazen kamer. Ze was Susan, die met haar onbeschaamde seksuele
uitspattingen de Zuid-Afrikaanse gemeenschap te schande maakte. Xan, de politiek activiste, en Xusan Dimelaki, ster van het Amsterdamse theater. Zan laat Henk haar huis na, op voorwaarde dat hij naar Amsterdam
komt. Onvoorbereid op wat hem daar te wachten staat, gaat Henk op reis. De tijd is aangebroken om de geheimen uit zijn jeugd onder ogen te zien. Na dertig nachten in Amsterdam zal hij nooit meer dezelfde zijn.
Etienne van Heerden (1954) is een van de belangrijkste hedendaagse auteurs van Zuid-Afrika. Hij heeft inmiddels een tiental boeken op zijn naam staan, waaronder De betoverde berg, Het zwijgen van Mario Salviati en
In plaats van liefde. Zijn werk wordt wereldwijd vertaald. Voor 30 nachten in Amsterdam ontving hij onder andere de WA Hofmeyr prys 2009 en de Hertzog prys 2010. Van Heerden is als hoogleraar verbonden aan de
universiteit van Kaapstad. 'Van Heerden schittert als verteller... Tante Zans rijke, vulgaire verhalen, in eerste persoon verteld, vormen een hoogtepunt in zijn oeuvre.' DIE BURGER
Aanteekeningen over het nut, door de bewoners van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven Justus Karl Hasskarl 1845
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op
een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de
opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
De muis met de groene staart Leo Lionni 1974
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Een supergevaarlijk spel Gillian Rubinstein 1988 Door een levensgevaarlijk computerspel leren Andrew en enkele van zijn klasgenoten hoe belangrijk vriendschap is. Vanaf ca. 12 jaar.
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is verbijsterd. Gelooft David Katcherton nou echt dat hij zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen kondigt hij aan dat hij haar familiebedrijf wil overnemen,
hij beweert bovendien dat hij haar óók wil veroveren! Gaandeweg moet ze echter toegeven dat hij serieus lijkt, zowel zakelijk als in de liefde... en dat hij haar bepaald niet koud laat. Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een
2-in-1 bundel.
Een Eed Van Broeders (Boek #14 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-04-19 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en
opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal je urenlang boeien, en is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos In EEN EED VAN BROEDERS komen Thorgrin en zijn broeders uit het land van de doden, meer gedreven dan ooit om Guwayne te vinden. Ze vervolgen hun reis over een vijandige
zee en komen op plaatsen die hun wildste dromen te boven gaan. Terwijl ze steeds dichter bij Guwayne komen, worden ze geconfronteerd met obstakels die hen op de proef zullen stellen en hen zullen dwingen al hun
training te benutten en als broeders de strijd aan te gaan. Darius komt in opstand tegen het Rijk en weet een leger te bijeen te krijgen terwijl hij het ene slavendorp na het anderen bevrijd. Terwijl hij het moet opnemen
tegen versterkte steden, tegen een leger dat duizend keer zo groot is als het zijne, roept hij al zijn instinct en moed op, vastberaden om te overleven, vastberaden om te winnen en om naar vrijheid te streven, zelfs als hij
daarvoor zijn leven op het spel moet zetten. Gwendolyn, die geen andere keus heeft, leidt haar mensen door de Grote Woestijn, dieper het Rijk in dan iemand ooit is gegaan, op een zoektocht naar de legendarische
Tweede Ring—de laatste hoop voor haar mensen, en de laatste hoop voor Darius. Maar onderweg zal ze afschuwelijke monsters en verschrikkelijke gebieden tegenkomen, en komt er een opstand onder haar eigen
mensen die zelfs zij misschien niet zal kunnen stoppen. Erec en Alistair zeilen naar het Rijk om hun mensen te redden. Onderweg stoppen ze bij verborgen eilanden, vastberaden om een leger bij elkaar te krijgen—zelfs
als het betekent dat ze moeten onderhandelen met huurlingen met een dubieuze reputatie. Godfrey zit diep in Volusia en diep in de problemen wanneer zijn plan van kwaad tot erger gaat. Hij wordt gevangen genomen
en voorbereid op zijn executie, en zelfs hij ziet geen uitweg meer. Volusia vormt een alliantie met de meest duistere tovenaar, en terwijl ze hoger op de ladder klimt overwint ze iedereen die haar in de weg staat.
Machtiger dan ooit tevoren brengt ze de strijd naar de treden van de Hoofdstad van het Rijk—tot ze recht tegenover het hele leger van het Rijk staat, een leger dat zelfs dat van haar in het niet doet vallen. Het toneel
wordt vrijgemaakt voor een epische strijd. Zal Thorgrin Guwayne vinden? Zullen Gwendolyn en haar mensen overleven? Zal Godfrey kunnen ontsnappen? Zullen Erec en Alistair het Rijk bereiken? Zal Volusia de
volgende Keizerin worden? Zal Darius zijn mensen naar de overwinning leiden? EEN EED VAN BROEDERS is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die
we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. “Een levendige fantasy waarbij elementen van mysterie en intrige in de verhaallijn zijn verweven… Voor wie op zoek is naar stevige fantasy avonturen
bieden de protagonisten en de actie een krachtige serie ontmoetingen die de focus leggen op Thors evolutie van een dromerig kind naar een jong volwassene die geconfronteerd wordt met onmogelijke
overlevingskansen… Slechts het begin van wat een epische tienerserie beloofd te worden.” Midwest Book Review (D. Donovan, eBook Reviewer)
Drie vrouwen Robert Musil 1989 Drie novellen over vrouwen die het slachtoffer worden van hun geliefden.
Onderzoek en behandeling van de nek Koos van Nugteren 2011
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De
jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betredenelastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist
Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal
het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?
De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin Vladimir Vojnovitsj 2004
De zoon van Kazan James Oliver Curwood 1918
Rousseau en ik Maarten Doorman 2015-06-25 300 jaar geleden werd Rousseau geboren. En hij is nog altijd onder ons, nu meer dan ooit. Want Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is de uitvinder van het ik dat wij sinds
meer dan twee eeuwen nastreven en dat ik staat hoog op de agenda. In de politiek, de kunst, het onderwijs, op tv en in ons eigen leven. Vanaf Rousseau zijn we in de greep van het verlangen naar echtheid. Naar de
natuur, naar spontaniteit, jeugd, vriendschap en liefde. Dankzij Facebook snappen we dat we onszelf moeten spelen, zoals de echtheid van Boer Zoekt Vrouw geregisseerd is en de oprechtheid van de politicus het
product is van mediatraining. Er loopt een rechte lijn van Rousseau naar de smiley en andere emoticons. Authenticiteit is onmogelijk. Dat laat Rousseau onbedoeld zien. Vooral in zijn eigen leven, waarover hij uitvoerig
schrijft. De paradoxen daarin zijn niet te wijten aan de dwarsheid van deze soms hysterische filosoof, maar aan het verlangen naar echtheid zelf. Eerlijkheid leidt tot hypocrisie, heimwee naar de natuur tot aanstellerij. In
Rousseau en ik beschrijft Maarten Doorman hoe we nog steeds in zulke verlangens vastzitten en vraagt hij zich af of we kunnen ontsnappen aan de erfenis van Rousseau. Maarten Doorman is een van de spraakmakende
filosofen van Nederland. Hij doceert aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht. Daarnaast is hij dichter en essayist. Van hem verscheen onder meer De romantische orde. ‘De romantische orde is heel goed
geschreven. (...) De schrijver schrikt niet terug voor de grote greep.’ NRC Handelsblad
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het leven
van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha blijft eenzaam
achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen
en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige, indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen houden tot de laatste
pagina.
Geïllustreerde encyclopedie van de science fiction Brian Ash 1979
Alleen op de vlucht Jack Kuper 2017-04-11 "Alleen op de vlucht" is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van een Joodse jongen, die aan de Holocaust weet te ontsnappen. Tien jaar is hij pas, als hij op een dag
thuiskomt en ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en neemt hij een
telkens wisselende identiteit aan. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal, dat door Publishers Weekly wordt vergeleken met het dagboek van Anne Frank. Auteur Jack Kuper (1932) emigreerde in 1946 vanuit Polen
naar Canada. Hij woont in Toronto en geeft nog altijd regelmatig lezingen over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Voor altijd de baas Sandra Marton 2011-11-08 Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies, stipt en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie benen heeft, tot
een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens mee uit wil nemen. Wát? Nooit van Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn mooie onschuldige Emily, dan is hij het zelf. Hoewel Emily zich gevleid voelt
door Jakes onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel en nonchalant hij zijn affaires in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar anders gaan?
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook beantwoorden als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand
gaan. Zes weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik in haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger
windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Bijna volmaakt Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 2 - Bijna volmaakt Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Eigenlijk was Liz niet van plan ooit nog haar
gezicht te laten zien in haar geboorteplaats Fool's Gold. Het is namelijk de woonplaats van Ethan Hendrix, de man die ooit haar grote liefde was. Omdat hij haar jaren geleden heel diep gekwetst heeft, wil ze hem nooit
meer zien. Toch kan ze de noodkreet van haar nichtjes onmogelijk negeren, en ze keert samen met Tyler, haar elfjarige zoontje, terug om hen te helpen. Natuurlijk is het onvermijdelijk dat ze Ethan vrijwel meteen tegen
het lijf loopt. Hij is nog altijd onweerstaanbaar en bovendien erg blij haar te zien. Liz snapt er niets van; hij wilde toch nooit meer iets met haar te maken hebben - of met zijn zoon? Deel 2 van de serie Fool’s Gold. Dit
verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Vorm en Beweging C. van Huijzen 2007-01-07 Vorm en beweging is sinds jaar en dag hét leerboek over het bewegingsapparaat voor de studie geneeskunde en overige (para)medische opleidingen. Dit fraaie boek valt

op door zijn helder geschreven tekst en de grote hoeveelheid anatomische tekeningen. Niet voor niets wordt Vorm en beweging al bijna veertig jaar door vele opleidingen gebruikt als hét studieboek op het gebied van de
functionele anatomie van het menselijk bewegingsapparaat.In deze nieuwe druk zijn veel illustraties verduidelijkt en zijn enkele teksten inhoudelijk gewijzigd. Daarnaast is in de lopende tekst een steunkleur aangebracht
waarmee het boek nog aantrekkelijker en leesbaarder is geworden. Daarmee is het boek volledig up to date en past ook deze druk uitstekend in het huidige onderwijssysteem van medische en paramedische opleidingen
in Nederland
The Inner Power of Stillness Alexander Filmer-Lorch 2016-08-01 The Inner Power of Stillness is not just another book about therapeutic presence, mindfulness and meditation. It explores and highlights the next
evolutionary step, leading us beyond the already well-researched teachings of these topics, by looking at the multidimensional scale of stillness from an entirely different point of view. The focal point is the inner
development by therapists, practitioners and teachers of the mainly dormant potential of stillness and the storage capacity of stillness-stimulus and imprints in our tissue/fascia, as well as their benefits, use and
application in a treatment or teaching environment. The Inner Power of Stillness endeavours to illuminate the lost value of stillness for the therapist and practitioner both as a person and as a professional. The authors
anchor the possibility of this inner evolution of the power of stillness to the latest research into tissue and cell memory. They introduce the concept of a potential new modality called 'stillness-memory', and build upon
this new understanding a logical and practical framework in which science and philosophy truly inform each other. This opens up access to a much larger scale of new ideas and possibilities which, providing the
transformative teachings they embody are put into practice, carry the potential for practitioners to be the best person and the best professional they can be, without compromising their own overall health and wellbeing.
In-depth knowledge of how to arrive at this promising new modality, as well as how to apply it in everyday work and life, is at the heart of the book. It covers topics such as working from your inner power of stillness, the
insightful self and, most importantly, the practitioner's toolkit. Some thought-provoking themes that might be of great value to therapists, teachers and practitioners who intend to dedicate some of their time to working
for the greater good can be found at the end of the book, where consideration is given to a universal view of compassion and the solace that stillness can bring to people who are nearing the end of their life and final
departure. The book concludes with a philosophical note acknowledging the timeless nature of ancient wisdom, and the ever more important relevance and role of the philosopher in our modern world today. The Inner
Power of Stillness is a comprehensive guide for people working with people. It provides practical knowledge that will revolutionise the way practitioners help others: Working from a greater perspective, being aware of
the whole as well as the parts, and responding to the cause and not only the effect. Working from an internal place of stillness. Innovative and practical exercises and techniques to dissolve friction/struggles in sustaining
a state of authentic therapeutic presence, mindfulness and meditation. Simple exercises to help clients build long-term memory of stillness as a foundation for successful mindfulness and meditation practice. Includes
Forewords from John Matthew Upledger, Lauren Walker and Charles Ridley
Zorg voor de verstandelijk gehandicapte Y. van de Ven 2012-07-02 Zorg voor de verstandelijke gehandicapte laat zien hoe veelzijdig begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking is. Alle onderwerpen en
begrippen die regelmatig voorkomen in deze zorg, komen aan bod. Om de theorie dicht bij de praktijk te brengen, is deze gekoppeld aan een casus. Dat maakt het boek aansprekend en goed leesbaar. Ook onderwerpen
als wetgeving en kwaliteit blijven op deze manier dicht bij het werk van de verzorgende.De ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vindt zo veel mogelijk in de maatschappij plaats. Dit vergt van de
verzorgende een aanpassing in houding en begeleiding. Het boek behandelt, naast de beperkingen, de mogelijkheden tot ondersteuning. Mensen met een verstandelijke beperking ervaren vaak beperkingen op
lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. De combinatie hiervan maakt het noodzakelijk om vanuit een breed perspectief naar cliënten te kijken. Het boek maakt duidelijk dat de rol van de verzorgende centraal staat in de
multidisciplinaire begeleiding. Om problemen op tijd te signaleren, is observatie op basis van voldoende basiskennis noodzakelijk. Deze kennis biedt dit boek.
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen van een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen maakten. Maar de
vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft gehouden. Maar
als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich dat de leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter helpen de erfenis van
verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken hart mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De boomgaard, Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont met haar
gezin in Illinois.
Nachtlicht Peter Robinson 2009-10-28 Vlak bij het dorpje Helmthorpe in Yorkshire wordt het lichaam gevonden van Harry Steadman, half begraven onder een ingestort muurtje. Steadman was een gepensioneerde
historicus die samen met zijn vrouw een teruggetrokken leven leidde. De inwoners van Helmthorpe kenden hem als een vriendelijke man die geen vlieg kwaad deed, dus wie zou hem hebben willen vermoorden? De zaak
stelt inspecteur Alan Banks voor een raadsel. In eerste instantie lijkt niemand een motief te hebben voor de gruwelijke moord, maar wanneer Banks dieper graaft, blijken meerdere personen niet de waarheid te spreken.
De sleutel tot de oplossing van de zaak ligt waarschijnlijk bij een meisje, Sally Lumb, die meer weet dan ze vertelt. Maar zal zij Banks in vertrouwen nemen?
Datanetwerken en telecommunicatie R. R. Panko 2005
Een vrouw kennen Amos Oz 2019-07-04 Als zijn vrouw verongelukt, besluit een Israëlische geheim agent om te stoppen met zijn werk en met zijn dochter, moeder en schoonmoeder te verhuizen naar een buitenwijk
van Tel Aviv. Zijn tijd brengt Joël Ravid door met het opknappen van zijn huis, met tuinieren en met zijn familie, buren en een paar voormalige collega's. Na een leven lang de geheimen van anderen te hebben
ontraadseld, dwingen de dood van zijn vrouw en het bevreemdende gedrag van zijn dochter hem om de leugens die hij zichzelf heeft voorgehouden onder ogen te komen. Langzaam maar zeker breekt Joël door het
scherm heen dat hij om zichzelf heeft opgetrokken en dat werkelijk menselijk contact in de weg stond.
De koekjesclub Ann Pearlman 2009-10-31 De koekjesclub is een heerlijke roman om gedurende de koude wintermaanden in weg te duiken of om te lezen tijdens de vakantie. Het boek maakt je blij en is voor iedere
vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. Een smakelijke roman - met kooekjesrecepten! De twaalf vrouwen van de koekjesclub komen elk jaar samen bij een van hen thuis. Ze nemen allemaal zelfgebakken koekjes mee,
maar ook wijn en vrolijkheid - en hun persoonlijke geschiedenis en geheimen. Gastvrouw Marnie heeft dit jaar een hoop zorgen: ze heeft een nieuwe geliefde; haar oudste dochter is na enkele miskramen weer zwanger,
en kan ieder moment opbellen met de uitslag van het prenataal onderzoek - zal de baby dit keer wel gezond zijn? En dan is Marnies jongste, ongetrouwde dochter ook nog zwanger van een rapper met een crimineel
verleden... Terwijl Marnie het verloop van de avond vertelt, maken we kennis met haar vriendinnen. We horen alles over hun onderlinge relaties en ruzies, maar vooral over zaken die vrouwen overal ter wereld
bezighouden zoals liefde, trouw en overspel, kinderen en kleinkinderen, geldzaken, ziekte en gezondheid, en onvoorwaardelijke vriendschap. De koekjesclub is een heerlijke roman om gedurende de koude
wintermaanden in weg te duiken of om te lezen tijdens de vakantie. Het boek maakt je blij en is voor iedere vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. De Amerikaanse Ann Pearlman heeft al jaren haar eigen koekjesclub.
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder krijgen! In
no-time is ze weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien wat lastig in een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De charmante, Britse professor Tom Barlow heeft er veel
voor over om in de buurt van zijn onofficiële stiefzoon, Charlie, te blijven. Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten verlaten. Tenzij hij op een of andere manier aan een green card kan komen...
Onderwater wildernis Carl Roessler 1979
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