New Holland Repair Manual 505 Baler
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of
this New Holland Repair Manual 505 Baler by online. You might not
require more grow old to spend to go to the books introduction as with
ease as search for them. In some cases, you likewise get not discover
the pronouncement New Holland Repair Manual 505 Baler that you are
looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be
thus entirely simple to acquire as with ease as download lead New
Holland Repair Manual 505 Baler
It will not understand many mature as we accustom before. You can pull
off it even though achievement something else at house and even in
your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise
just what we find the money for below as well as review New Holland
Repair Manual 505 Baler what you in imitation of to read!

Resolutien 1676
Illinois Services Directory 2009
Thomas Register of American Manufacturers 2002 This basic source for
identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a large
multi-volume set. Includes: Products & services, Company profiles and
Catalog file.
Voel met mij Indigo Bloome 2013-02-20 Psychologe Alexandra Blake is
door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een
erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan
wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt
ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen
namelijk met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke
seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet
zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en
nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij,
Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak
kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die
haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek
naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke
dag een ding waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote
doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw

is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors
advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken,
acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms
aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in
staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge
journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend,
zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij
lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie &
Julia
California Farmer 1975
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse
arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar
Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde
met haar kinderen.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige
Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,
een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie
is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken
hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het
nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen
Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts,
terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp
heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij
niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om
zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen.
Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren
wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog
File 2003 Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute
aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is
het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op
hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op

zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt
Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden
van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat
Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd
door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende
verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen
moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De
Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat
als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad
over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Het einde der tijden Froideval 2012
Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden Philip
Christiaan Molhuysen 1905
Thomas Grocery Register 1975
Farm Implement and Machinery Review 1941
Farm Mechanization and Buildings 1955
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de
vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een
echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een
oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem
een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het
altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde
bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie vinden.
Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn géén
bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers
weten inmiddels beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we
droombewuster kunnen leren slapen. In lucide dromen kunnen we onze
dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken.
Vlucht niet van angstdromen, maar omarm deze en vind inspiratie. Buig
faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht,
moed en energie. Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten,
persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom
meester gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim
Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft wereldwijd
lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van het lucide
dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij
heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en deze actief ingezet
voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde

corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met
beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een
zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar.
Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren,
om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden
een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt
wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is
onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een verleden
dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in
het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant voor een
combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas Thorne wordt wakker
naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele
herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te
maken met het verleden dat hij achter zich gelaten dacht te hebben?
Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn
Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en
zetten alles op alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen

reden...
Placaet 1708
Hoog mogende heeren 1704
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit
het leven van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker
worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die
naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar
brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een
depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een restaurant, om
er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje
bezoeken op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een
horlogewinkel de nieuwste modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur
beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde
echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken.
Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek ontvangen. Zich
klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de
bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd
zal hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het
boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft
Herman Brusselmans een toproman geschreven. Herman Brusselmans (1957)
publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt zowel
verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over
Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende
cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou
willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen
maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte koppijn: De
perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste
roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van
inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het
dan De perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der
letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de
cartooneske, absurdistische randpersonages worden vaak exquis
omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden doen.
jeroen versteele, de morgen
American Export Register 1991
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd
kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans
in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin
zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft
ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The
Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze

extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold
gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen
tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede
herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic
een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares,
Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit
verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
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!
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit
voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden
peilde Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen met
de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de
kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden
aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is
dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op,
op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is
een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog
op morgen.
Public Works Manual 1995
Uit de Oostersche correspondentie van Th. Erpenius, Jac, Golius en
Lev. Warner Martijn Theodoor Houtsma 1887
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.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16
Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de

kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in
15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van
veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is
de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek
Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane
dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor meer energie,
een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips)
om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken
een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane
gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van
vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Engineering 1961-10
Progressive Farmer 1998
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,
die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg
intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol
met wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina
wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA
WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische
thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis
bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies
heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje
als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een
landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw
ontdekt ze achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een
verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht
niet kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als au pair aanneemt
op het idyllische Franse platteland, is ze ervan overtuigd dat ze
eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het
historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte
familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft
– tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept
herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze
wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend
mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in

een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal
blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit
te bestellen!
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met
Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met
meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar
als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard
van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert
om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend.
Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat
de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze
begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve
karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om
haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van
gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij
deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd
is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten
van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt
leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens
begeerd is een duistere psychologische thriller met bloedstollende
spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met
een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft
lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Prairie Farmer 1945
Evaluation Report 1993
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor
haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in
zijn ogen minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn
schaduw durfde te treden door hun relatie te verbreken was hij
woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk gaat over een bedrogen
echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een
minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen: De
vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in
Nederland 1584-1810 1983
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