Nopcommerce Developer Guide
Getting the books Nopcommerce Developer Guide now is not type of challenging means.
not lonely going gone book addition or library or borrowing from your associates to
them. This is an agreed simple means to specifically acquire guide by on-line. This
proclamation Nopcommerce Developer Guide can be one of the options to accompany you
than having additional time.

You could
gate
online
later

It will not waste your time. agree to me, the e-book will entirely aerate you new event to
read. Just invest tiny get older to gate this on-line message Nopcommerce Developer Guide as
without difficulty as evaluation them wherever you are now.

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.
Serverless Computing Using Azure Functions Varun Kumar 2021-07-26 A complete end-to-end
guide to implement Azure Functions and serverless orchestration with the help of various use
cases. KEY FEATURES ● Step-by-step guide along with code snippets and screenshots to master
the topics. ● Easy handbook to brush up the fundamental concepts and advanced topics of
Serverless computing. ● Includes real use-cases and numerous scenarios on creating Azure
functions, its security, deployment, and troubleshooting them. ● Understand how to monitor,
troubleshoot, and perform advanced level diagnostics on Azure functions. DESCRIPTION
Serverless is the current ongoing trend in the cloud industry that allows you to focus on
code without worrying about the underlying infrastructure and helps in cost optimizations by
providing pay for what you use. This book provides a practical mentoring with a step-by-step
guide on how to create and work on Azure functions. You will be benefited with various use
cases, illustrations, and visual representation to address complex problems around serverless
computing. The book will help you to integrate Azure functions with other Azure services,
seamlessly, without the need of writing much code. The book brings exclusive coverage on
managing the deployment and security of the Azure functions. You will learn how to use
different methods to monitor the Azure functions and how to perform correct diagnostics and
troubleshooting without the use of any third-party integrations. Towards the end of this
book, you also learn to create rich dashboards and visualizations using Power BI to monitor
and run analytics on Azure functions. WHAT YOU WILL LEARN ● Learn to easily create Azure
functions using multiple tools and options. ● Learn to use triggers and bindings for
integrating Azure functions with other Azure services. ● Get to know how to orchestrate the
serverless workflow using Azure Durable functions. ● Learn to practice security mechanisms to
secure Azure functions in the production environment. ● Learn to build CD pipelines for
deploying Azure functions using DevOps tools. WHO THIS BOOK IS FOR This book is for
developers, DevOps engineers, technical specialists, architects and consultants at all
levels, who want to build and deploy serverless applications with Azure functions. Some prior
experience with C# (for developers) and fundamental Microsoft Azure services will help you to
make the most of this book. However, the book is intended for each type of cloud-specific
role. TABLE OF CONTENTS 1. Overview of Azure and Serverless Computing 2. Introduction to
Azure Functions 3. Creating Your First Function 4. Azure Functions Triggers and Bindings 5.
Durable Functions and Orchestration 6. Configuring Security for Azure Functions Security 7.
Continuous Deployment for Azure Functions 8. Troubleshooting and Monitoring Azure Functions
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05 DOOD EN EEN
HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een aantrekkelijke, nieuwe
cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft
een drastische verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City
de rug toegekeerd en is in de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken.
De lente zit weer in de lucht. Met het moordmysterie van vorige maand achter de rug, een
nieuwe beste vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en een ontluikende relatie met de

banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek
valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral wanneer er een
waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder
problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van buiten de stad aankomen en een van
hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep en roer, en de reputatie van haar bedrijf
staat op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de misdaad oplossen en haar naam in ere
herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een trilogie,
samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet
bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt,
en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder
openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder
Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en
tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een
leven daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld,
angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid
Holleeder volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de
hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je
nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven
stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is daar nou niet leuk
aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie 'Verhalen uit de Heksenkeet',
voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is
een spannend huis met krakende trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen
gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en
Luna - zijn niet alleen heks maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier
onverwacht bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van
De Heksenkeet, om de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat
er nog wel eens iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse
tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken, mogen de heksen
niet langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier
Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker &
Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge
lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen
uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en
beeld laten ze kinderen de magie van het lezen ontdekken.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in,
dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg,
Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in
1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken van
kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch verhaal
over het leven van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria
Genova, bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim
wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze
zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in
een donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders
weten nog niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers
zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek
wat er bij de nonnen gebeurde.
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.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn gameimperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek
girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je
prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia
zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te
koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe
harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...
of haar voor altijd verliezen.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven
is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van
de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar
veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een
luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc
Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar
eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van
kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26
“Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en
beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand,
met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van
veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn
naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De
auteur doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit
fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies
Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede
boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan, appartement en excriend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te
renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de
Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily
komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks
haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog
steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar
relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles
zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar exvriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze
het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe
vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor
altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het

romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14 Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot
lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter van een succesvolle Britse
juwelier, hij een charmante zakenman vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist:
een kind. Terwijl Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds
meer tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer
hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige
man met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt en niets
meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd in
1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd
een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder andere De vrouw
van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman. Over Voor de moesson: 'Voor de moesson
is een zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een
sublieme verteller en een scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie,
liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Ik, voor eeuwig Sacha Sperling 2011-10-07 Twee veertienjarige jongens, Sacha en Augustin,
gaan op zoek naar thrills in het Parijs van de bevoorrechten. Ze trekken van feest naar
feest, gaan van appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe hotelsuite; ze drinken, roken,
vrijen en spuiten, meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school als ze daar zin in
hebben en voelen zich door niets uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds extremere
ervaringen, want wie geeft nog ergens om in deze tijd? Niets doet ertoe. Sacha Sperling
beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en gevoelens van de jongere generatie en
laat met een avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende literaire volwassenheid zien.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit
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 negentiendeeeuws 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 bingemateriaal 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
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.
Het hart van NLP John Grinder 2015-05-20 De oorsprong van Neuro Linguïstisch Programmeren,
uitgelegd in Het hart van NLP, het onmisbare standaardwerk voor NLP! Het hart van NLP van
John Grinder en Frank Pucelik beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Neuro Linguïstisch
Programmeren (NLP). John Grinder en Frank Pucelik zijn de ''founding fathers' van NLP en
vertellen in dit boek, samen met een aantal zelden genoemde medescheppers van NLP over de
eerste negen ontwikkelingsjaren van NLP. Ze geven hiermee een hystorisch perspectief en een
interessante verdieping van alle NLP technieken. Ook is het een inspirerende impuls voor de
verdere ontwikkeling van NLP.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af
naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De internationale doorbraak van
bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine
heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de
plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor
de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is
destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang.
Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die
Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van
de Franse kust. Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met
lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je
stoel; een ongelooflijk goede psychologische thriller die je constant op het verkeerde been
zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen.
Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een
meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer
getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal
vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective
en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden
in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft
alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee
door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Mastering Azure Serverless Computing Abhishek Mishra 2020-09-03 A comprehensive guide that
will teach you to build and implement Azure serverless solutions Key Features a- Learn the
Function as a Service (FaaS) offering from Microsoft Azure a- Build Enterprise-grade
workflows and integration using Azure Logic App a- Build event-driven Serverless solutions
using Azure Event Grid a- Use Azure Service Bus to facilitate messaging between Azure
Serverless components a- Implement advanced Serverless services such as Azure Serverless SQL
Database and Azure Serverless Kubernetes Description The book starts with the basic concepts
of Serverless Computing, its evolution, characteristics, and benefits. The next set of
chapters is based on Azure Function as a Service (FaaS) programming model where you will gain
proficiency in creating Serverless Azure Function, which is the basic unit of Azure
Serverless Computing. Furthermore, the book focuses on building Azure Serverless Messaging,
Integration, and Workflow that facilitates communication between components in the Azure
Serverless ecosystem. Azure Logic Apps, Azure Event Grid, and Azure Service Bus are explained
in detail. You will also work with advanced Azure Serverless services such as Azure
Serverless Database and Azure Serverless Kubernetes that are essential for building highly

scalable (at runtime) next-generation Serverless applications. Towards the end, the book
focuses on reference architectures for Serverless Computing scenarios. By now, you will be
proficient in working with Azure Serverless components, and their integration and can design
and build an end to end Azure Serverless solution. What will you learn a- Design and
implement Serverless workflows using Azure Logic Apps a- Design and implement Integration
Services using Azure Event Grid a- Learn how to build Messaging Services on Azure Serverless
platform a- Work with Azure Serverless SQL database a- Get familiar with Azure Serverless
Kubernetes Architecture Who this book is for Anyone familiar with Cloud Fundamentals can use
this book to get upskilled in Azure Serverless Computing and become an expert in it.
Architects and Developers proficient in Microsoft Azure can use this book to learn Azure
Serverless Computing and apply the knowledge gained to design and build solutions in this
area. Table of Contents 1. Introduction to Azure Serverless Computing 2. Azure Functions 3.
Azure Durable Functions 4. Azure Logic Apps 5. Azure Event Grid 6. Azure Service Bus 7. Azure
Serverless SQL Database 8. Azure Serverless Kubernetes 9. Designing Azure Serverless
Solutions 10. Implementing Azure Serverless Solutions About the Author Abhishek Mishra is an
Architect with a leading Fortune 500 software multinational company and has deep expertise in
designing and building Enterprise-grade Intelligent Azure and .NET based architectures. He is
an expert in .NET Full-stack, Azure (PaaS, IaaS, Serverless), Infrastructure as Code, Azure
Machine Learning, Intelligent Azure (Azure Bot Services and Cognitive Services) and Robotics
Process Automation. He has a rich 14+ years of experience working across top organizations in
the industry. He loves blogging and is an active blogger on C# Corner. He has been awarded C#
Corner Most Valuable Professional (MVP) - December 2018 and December 2019 two times in a row
for his contributions to the developer community. He is an active speaker and delivers
sessions on Azure. He has spoken in leading conferences like nopCommerce Days 2019 Mumbai, C#
Corner Pune Conference 2019, Global Power Platform Bootcamp Pune, and many more.
Certifications to his credit - TOGAF Certified, Microsoft Certified Solutions Associate in
Machine Learning, Microsoft Certified Azure Developer Associate, and many more. Your Blog
links: https://www.c-sharpcorner.com/members/abhishek-mishra16 Your LinkedIn Profile:
https://www.linkedin.com/in/abhishek-mishra-4890909
De Mala van God Mooji 2019-01-10 De Mala van God is een verzameling gebeden en zegeningen
die op prachtige wijze zijn aangevuld met tekeningen van advaita-zenmeester Mooji. Het is
meer dan alleen een boek. De Mala van God is een spiritueel geschenk, een uitdrukking van een
hart vol overgave, gevuld met gebed en dankbaarheid aan de Allerhoogste, en toch ook
doordrongen van de nietsontziende wijsheid en kracht van zelfonderzoek.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven.
Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.
Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te
zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut
uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?
Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste
bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te
strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de
getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van
de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn
huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok.
Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar
best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar door
de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-01-18 "Zeer
vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke lezer die een
goed geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan
waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een koud weekend door
te brengen!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN
VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante
nieuwe cozy mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft

een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich gelaten
en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is
verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar verrast met een romantisch
weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar geliefde hond meenemen en
lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor Lacey wanneer haar
familie uit New York ineens onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat
mis wanneer Lacey in het nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar
reputatie staat op het spel en zij is misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek
#5 in de serie is binnenkort beschikbaar!
Roadtrip Graeme Simsion 2021-06-15 Roadtrip is het langverwachte vervolg op Camino van
Graeme Simsion (Het Rosie Project) en Anne Buist. Drie jaar geleden liepen veertigers Zoë en
Martin samen de Camino. Op zoek naar zichzelf vonden ze elkaar. Toen hield hun relatie geen
stand, nu krijgen ze een tweede kans als ze Zoë’s vriendin Camille vergezellen op weg naar
Rome. Camille heeft MS en wil koste wat kost de lange voettocht volbrengen. De tocht is heel
anders dan de vorige. Dit keer geen vriendelijke dorpsbewoners en lekkere maaltijden. Nee,
het is ruig, het plenst in de Alpen en ze logeren vaak in ongastvrije hotels waar mensen een
jachtgeweer in de keuken hebben staan. Voor de everzwijnen. Gelukkig is er wel altijd wijn.
In de voetsporen van talloze pelgrims worden de relaties op de proef gesteld, maar Camilles
ziekteverschijnselen worden heviger. Iedereen is erop gebrand om Rome te halen. En dan slaat
het noodlot toe, maar natuurlijk niet zoals je zou verwachten...
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon
geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes. Het
leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland
is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van
een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens
een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu
blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Aftellen Alan Weisman 2014-04-09 De wereld kan het best zonder de mens af. Geen probleem
zelfs, de natuur gaat wel door, en menselijke sporen zullen op den duur uitgewist worden.
Maar voor de mens klinkt dat helemaal niet zo geruststellend. Iin Aftellen laat Alan Weisman
zien hoe we dit scenario kunnen voorkomen. Dat kan, al moeten we dan wel iets doen. Op dit
ogenblik komen er elke drie dagen evenveel nieuwe aardbewoners bij als Amsterdam inwoners
heeft. En daar is de aarde op den duur niet tegen opgewassen. Weisman gaat op reis langs
plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen om te zien hoe dat gaat, en of dat gaat.
Hoeveel mensen kan de aarde aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen? Aftellen is een
ontnuchterend, verhelderend en ook hoopvol boek.
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen die aan het
begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de helft van de vrouwen
tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn.
Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de
40 zijn het resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld.
Dit kan komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal
moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs laten in dit
boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan de
laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit de praktijk.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III
wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische regering in
ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim
agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in het
gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie
zitten de nazi's hem op de hielen.
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand
van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien
te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen
door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal
bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich
nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke

mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met het
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het
begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire
Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en
romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres
onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als
Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een
tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen
zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik
Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten hoe het met
Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen
tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan
900.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tvseries van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend
en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting
van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie
waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet
veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor
hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het
nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden in een poging weer
wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens
nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen
aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute
grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin
te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te
houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de auteurs van
De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het
artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar
oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10
november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten
ontsnappen: ze word op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland, waar de
processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken:
in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In
dit proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook
naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het
wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven vechten
zonder op te geven. De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de
kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La
Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’ van
Julia Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen, waar eerst Jacomien
woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat binnenkort trouwen met Jan, wil
Kittie ook graag zijn. Wanneer ze Robbert, de vader van een van haar leerlingen, leert
kennen, denkt ze dat hij misschien de leegte kan opvullen. Maar voelt ze zich nu echt
aangetrokken tot hem of vooral tot zijn kinderen? Dan begint ze haar collega Simon opeens in
een heel ander licht te zien en krijgt ze gevoelens voor hem. Als Simon haar liefde niet
beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft
vele deuren’ is het tweede deel in de Jacomien-trilogie van Julia Burgers-Drost.
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.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse
kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle
chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd
boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de
liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging
over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan
wie je bent.
Hacking Jon Mark Erickson 2004
Getting Started with NopCommerce Brandon Atkinson 2013-06-04 A friendly, tutorial style
book, which will help you learn your way through creating a live storefront with nopCommerce
in a step-by-step manner.Getting Started with nopCommerce is for anyone who wants to sell
products online using nopCommerce. If you are a non-technical person and are discouraged by
the complexity of this powerful e-commerce application, then this book is for you.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk
tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk
moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer
gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson
bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor
zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen.
Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en
vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te
veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks
tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal
dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een
groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens
zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van
haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren
verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen
zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen
van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar
zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen
mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken, geen films van
zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook wel
niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen
leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader

te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was.
Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat
met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie,
van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen aan zijn vader?
En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn
op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na
zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en
uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n
zware stap durft te nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf
van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te
wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk
geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven,
misschien is Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
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