Asko D3122 User Guide
Thank you very much for reading Asko D3122 User Guide. Maybe you have knowledge that, people have look hundreds times for their chosen
novels like this Asko D3122 User Guide, but end up in malicious downloads.
Rather than reading a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they juggled with some harmful virus inside their desktop computer.
Asko D3122 User Guide is available in our digital library an online access to it is set as public so you can download it instantly.
Our books collection hosts in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the Asko D3122 User Guide is universally compatible with any devices to read

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De
politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen
vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou
te veel van hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het
onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich
eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe
academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten
aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten
in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven
om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot
Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De
boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het
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raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
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 tv-series 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 AmsterdamNoord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De OudMaar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanidoreünie 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
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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.
Een oude vijand Tom Wood 2019-02-12 De vierde, ook los te lezen,
thriller met de charismatische huurmoordenaar Victor in de hoofdrol
‘Een actiethriller vol adrenaline en testosteron.’ Veronica Magazine
Victor is een freelance huurmoordenaar, een professional, een killer – de
beste die er is. Hij is ijskoud, efficiënt en trefzeker. Hij leeft alleen, werkt
alleen en niemand kent zijn achtergrond of echte naam. Voor hem is
iedere opdracht een zuiver zakelijke transactie: hij schakelt het doelwit
uit en krijgt daarvoor betaald. Maar nu wordt het wel erg persoonlijk:
een oude bekende vraagt Victor om hulp. Niet om te moorden, maar om
te beschermen. Norimov is een Russische gangster die wel gewend is
aan doodsbedreigingen, maar nu is zijn dochter Gisele in gevaar. Een
complicerende factor is dat Gisele spoorloos is. Als Victor haar eindelijk
weet te vinden, blijkt dat nog maar het begin van de problemen.
Opgejaagd door de straten van Londen moet Victor alles op alles zetten
om Gisele te beschermen, want dit is niet zomaar een bodyguardklusje:
Gisele is achter een groot geheim gekomen dat haar niet alleen háár
leven kan kosten, maar iedereen met wie ze ooit in contact is geweest.
En wat Victor ook doet, hun vijanden komen steeds dichterbij. De pers
over de boeken van Tom Wood ‘Een non-stop adembenemende thriller
met actiescènes van wereldklasse. Dit is de beste actiethriller die ik in
jaren heb gelezen.’ Joseph Finder ‘Een indrukwekkend uitgewerkte
thriller. Spannend!’ The New Yorker ‘De nieuwe meester van de donkere,
plotgedreven achtervolgingsthriller.’ The Australian
Top Bob de reddende hond Harmen van Straaten 2019-11-28 Top Bob
de reddende hond lost mysteries en misdrijven op. Een verhaal vol humor
en avontuur voor jonge lezers. Mijn neus trilt een beetje. Dat heb ik altijd
als er iets in de lucht zit. Een nieuw avontuur misschien? Bob heeft het
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superdruk. Zijn baasjes denken dat hij de hele dag lui in zijn mand ligt
als zij naar hun eigen baas vertrekken. Maar ze moesten eens weten!
Bob verjaagt de postbode... Hij redt jonge vogels uit de bek van Dominee
Kater... En hij gaat op onderzoek als Doortje Dwergpoedel en Skipper
Angstteckel om hulp blaffen. Er is een boef in de buurt! Bob gaat
erachteraan. Maar Dominee Kater en Nero Buldog gooien bijna roet in
het eten. Lukt het Bob om de boef te pakken? Al krijgt Bob niet de eer
die hem toekomt, hij is wel Top Bob, de reddende hond! Een grappig
avontuur voor jonge lezers over een dappere maar niet altijd handige
superhond.
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.
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
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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.
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
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste,
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machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals
ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk
op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn
interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar
mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een
vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst
mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik
nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over
evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar
onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een
van de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect
– en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn
obsessie.
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
Downloaded from equipoeducativo.com on August 13, 2022
by guest

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.
Green Building Products Alex Wilson 2013-10-18 Interest in
sustainable, green building practices is greater than ever. Whether
concerned about allergies, energy costs, old-growth forests, or durability
and long-term value, homeowners and builders are looking for ways to
ensure that their homes are healthy, safe, beautiful, and efficient. In
these pages are descriptions and manufacturer contact information for
more than 1,400 environmentally preferable products and materials. All
phases of residential construction, from sitework to flooring to renewable
energy, are covered. Products are grouped by function, and each chapter
begins with a discussion of key environmental considerations and what to
look for in a green product. Over 40 percent revised, this updated edition
includes over 120 new products. Categories of products include:
Sitework and landscaping Outdoor structures Decking Foundations,
footers, and slabs Structural systems and components Sheathing Exterior
finish and trim Roofing Doors and windows Insulation Flooring and floor
coverings Interior finish and trim Caulks and adhesives Paints and
coatings Mechanical systems/HVAC Plumbing, electrical, and lighting
Appliances Furniture and furnishings Renewable energy Distributors and
retailers An index of products and manufacturers makes for easy
navigation. There is no more comprehensive resource for both the
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engaged homeowner and those who design and build homes. Editor Alex
Wilson is president of BuildingGreen, an authoritative source for
information on environmentally responsible design and construction,
which also publishes Environmental Building News. Co-editor Mark
Piepkorn has extensive experience with natural and traditional building
methods.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Het chalet Suzanne Vermeer 2013-01-15 Website Suzanne Vermeer
Bekijk de trailer Volg Suzanne Vermeer op Facebook
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen
Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar
zijn slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van
M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde
deel van de veelbesproken Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over
inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge,
Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh
stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van
hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt
hij om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze
sterven, zonder enig besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt.
Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond
verborgen houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van een
afstand te observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt voor
een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller: duister,
met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste
pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ –
Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk,
griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere,
harde thrillers, die de grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van
Antwerpen
Tintelende aanraking Maya Banks 2019-01-29 Ze is op de vlucht en rent
regelrecht in zijn armen... Als jong meisje werd Jenna ontvoerd door een
groep religieuze fanatici. Haar strenge opvoeding in gevangenschap en
volledige afzondering heeft haar tot een gehoorzame en verlegen vrouw
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gemaakt. Tenminste, dat wil ze de leiders van de groep doen geloven.
Eigenlijk wacht ze gewoon het juiste moment af om te ontsnappen...
Isaac Deveraux is onmiddellijk geïntrigeerd door de mysterieuze en
sensuele vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt doodsbang maar weigert hem
te vertellen waarom. Als hij ontdekt dat er heel machtige en gevaarlijke
mensen achter haar aan zitten, zweert hij haar koste wat kost te
beschermen - en héél dicht bij zich te houden. Want vanaf de allereerste
aanraking weet hij één ding zeker: hij wil dat ze de zijne wordt!
Amstelglorie Onno Blom 2018-08-23 'Hoera!' schreef Jan Wolkers in zijn
dagboek op 8 december 1972, toen hij van het bestuur van de
Amsterdamse volkstuinvereniging Amstelglorie had gehoord dat tuintje
294 aan hem was toegewezen. 'Spitten, schoffelen en groente
kweken!',br> Voor Wolkers was de volkstuin in de jaren zeventig zijn Hof
van Eden, een weelderig groen paradijs met een klein wit houten huisje,
dat hij vaardig naar zijn hand kon zetten en waar hij in alle seizoenen
voluit leefde. 'We werken in de tuin, ik schrijf, Karina kijkt mijn werk na
en studeert wat, 's avonds drinken we een whisky met een stukje ijs. Zo
is het leven hier in de vrije natuur, die al met lijsterbessen en mistige
ochtenden vol parelende spinnenwebben en bedauwde planten naar de
herfst gaat.'
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure
nieuwe roman van Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een
upper class milieu waar het wemelt van de grote en kleine dramas en
familiegeheimen, en waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op
gespannen voet staan. In een Vlaamse verkaveling, boven op een berg,
woont de familie Vandersanden. De neurotische, aristocratische Mieke
kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren
nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan,
maakt carrière in een door schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf.
Dochter Sarah, overbeschermd en benieuwd naar het echte leven, zoekt
haar eigen weg met de middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten
prooi vallen aan het grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een
oud patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante, scherpzinnige
familieroman, vol intrigerende karakters die met veel psychologisch
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inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse
Europese mens de maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn.
Saskia de Coster verweeft met haar sublieme, spitsvondige pen het
tragische en het komische in een roman die zowel een literaire
Desperate Housewives is als een Europees antwoord op Vrijheid van
Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek van een manke familie en van
deze tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar, toneelschrijver en
deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur van een nu
al schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste
roman Held werd genomineerd voor de bng Literatuurprijs en behaalde
de longlist van de ako Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij
stond op de longlist van de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al
jaren de koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België. Tom
Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven
door Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang zal blijven
achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed
ontrafelt Saskia De Coster de illusies van social climbers, in een roman
die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd ongelukkig is op zijn
eigen wijze. Tommy Wieringa
Zomerse dagen Susan Mallery 2014-04-08 Fool's Gold Fool's Gold lijkt
de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Deel 7 Heidi Simpson kan genoeg redenen bedenken waarom
het een heel slecht idee is om iets te beginnen met Rafe Stryker. Ten
eerste is hij een keiharde zakenman, en zij is al blij als ze haar
geitenkaasjes aan de plaatselijke winkel heeft weten te slijten. Ten
tweede heeft hij gezworen zich nooit meer in Fools Gold te vestigen,
terwijl zij er juist altijd wil blijven. Op de derde plaats heeft hij een
relatiebemiddelaar ingeschakeld om de perfecte echtgenote te vinden met een profiel waar zij natuurlijk totaal niet aan voldoet. En, last but not
least, heeft hij een rechtszaak tegen haar grootvader aangespannen om
háár boerderij voor zijn moeder op te eisen... Maar waarom fantaseert ze
er dan steeds over om samen met hem oud en gelukkig te worden?
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot
van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een
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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.'
Macht aan de aardige mens Pacelle van Goethem 2020-11-02 In
‘Macht aan de aardige mens’ van Pacelle van Goethem ontdek je de
stijlen van overtuigen en de geheimen van onweerstaanbare mensen.
Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je geboren moet zijn; iets voor
Gandhi en de Obama’s. Maar overtuigen volgt zijn eigen logica, en
charisma heeft best practices. Pacelle van Goethem beschreef in haar
bestseller ‘IJs verkopen aan eskimo’s’ hoe overtuigen werkt. ‘Macht aan
de aardige mens’ bevat het deel daaruit over overtuigingskracht. Er zijn
geweldige ideeën die nooit gehoord worden. Briljante mensen die niet
begrepen worden. En een grote mond die kan winnen met een minder
goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de sympathieke, weldenkende mens.
De wereld zit te springen om goede ideeën. En goede ideeën vragen al je
overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom zou je het niet
gebruiken?
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
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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?
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de
populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter
zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan –
ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen
overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante)
Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te
krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te
leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk
erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil
houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat
heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward
zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als
onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft
solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan
25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Nacht vol hartstocht Sarah Morgan 2015-07-14 Welke geheimen
worden er ontsluierd in de hitte van de woestijn? Deel 1 Emma heeft
géén spijt. Zelfs al laat haar baas, de knappe biljonair Lucas Jackson,
haar duidelijk weten dat hij haar niet nog eens zal aanraken. Ze heeft
van hun hartstochtelijke nacht samen genoten en accepteert dat het
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daarbij blijft. Dan vraagt Lucas haar mee op zakenreis naar Zubran - een
exotisch woestijnstaatje, waar je het zodra je uit het vliegtuig stapt héél
erg warm krijgt. Lucas zal zich nooit aan iemand binden. Dat kán hij
gewoon niet. Die onenightstand met Emma was dan ook heel
onverstandig, want hij wil zijn PA beslist niet kwetsen. Voortaan zal hij
zijn begeerte moeten verbergen. Het is maar te hopen dat ze in Zubran
zo'n oosters gewaad moet dragen dat haar veel te verleidelijke rondingen
bedekt...
Gestrand met de miljonair Carole Mortimer 2012-03-27 Multimiljonair
Linus Harrison laat geen middel onbenut om zijn doel te bereiken, en nu
heeft de keiharde zakenman zijn zinnen gezet op het landhuis waarin
Andrea Buttonfi eld is opgegroeid. Bovendien claimt hij haar diensten als
'beste secretaresse van het westelijk halfrond'. Omwille van haar moeder
- en omdat zijn aanbod het einde zou betekenen van haar geldzorgen stemt ze in. Zolang Linus maar niet denkt dat zijn rijkdom álle deuren
opent! Wanneer ze tijdens een zakenreisje met z'n tweeën vast komen te
zitten in de Schotse sneeuw, blijkt echter dat het niet zijn geld is waar ze
zich druk om moet maken. Het zijn die prachtige groene ogen... Dit boek
is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Ideale buren Brenda Novak 2011-10-07 Het is een prachtige, zonnige
dag in mei, en Samantha Duncan ligt zich te pletter te vervelen bij het
zwembad in haar achtertuin. Haar moeder, Zoe, is op haar werk; van
haar neurotische aanstaande stiefvader mag ze nergens aankomen, en
omdat ze de ziekte van Pfeiffer heeft, is ze gedwongen thuis te blijven
van school. Ze is dan ook blij als ze de buurvrouw hoort thuiskomen.
Misschien heeft Tiffany wel tijd om even met haar te kletsen.
Privédetective Jonathan Stivers van De Laatste Linie wordt gevraagd om
Zoe Duncan te helpen bij het opsporen van haar spoorloos verdwenen
dochter. Omdat niemand iets heeft gezien of gehoord en er geen enkel
spoor is, is hij ervan overtuigd dat Sam door iemand uit haar naaste
omgeving is ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe dichtbij Sam is, tot hij
begint te vermoeden dat de keurige buren misschien niet zo netjes zijn
als ze doen voorkomen...
De mannen die we oogstten Jesmyn Ward 2021-05-19 In ‘De mannen die
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we oogstten’ schetst de gelauwerde Afro-Amerikaanse schrijfster Jesmyn
Ward vijf liefdevolle portretten van de dierbare mannen die zij binnen
vier jaar kwijtraakte. Ze gingen ten onder aan drugsverslaving, geweld,
ongelukken, zelfmoord, kortom: aan de wrede werkelijkheid die jonge
Zwarte mannen in het Zuiden van de Verenigde Staten al te vaak ten
dele valt. Telkens weer vroeg Ward zich af: waarom? Om haar verlies te
verwerken begon ze erover te schrijven. Dit hielp haar een
verschrikkelijke waarheid onder ogen te zien: haar jeugdvrienden en
broer waren domweg ten prooi gevallen aan hun afkomst. Nog voordat
de term ‘institutioneel racisme’ gangbaar was, wees Ward de
geschiedenis, armoede, kansloosheid en gebroken familieverbanden aan
die inherent zijn aan het leven van de Zwarte bevolking in Amerika. ‘De
mannen die we oogstten’ is door ‘New York Magazine’ uitgeroepen tot
een van de beste boeken van de 21e eeuw, en door ‘The New York Times’
tot een van de vijftig beste memoirs.
Stop met pleasen Andrea Mathews 2019-04-16 Als je steeds voor
anderen zorgt en het altijd goed wilt doen, hoe kom je dan nog aan jezelf
toe? Stop met pleasen helpt je met helende inzichten, zodat je leven weer
van jou wordt. Stop met pleasen van Andrea Mathews is het antwoord in
boekvorm op een probleem waar ontzettend veel mensen mee worstelen:
zij zetten altijd anderen op de eerste plek in plaats van zichzelf. Daarbij
zijn ze ook nog eens super perfectionistisch en nooit tevreden over
zichzelf. Een vermoeiende manier van leven, die voor velen van ons
helaas maar moeilijk te veranderen is. Want rationeel weet je het
allemaal wel, maar de praktijk is weerbarstig... Dit nuchtere boek helpt
je met helende inzichten, tips en technieken, zodat je leven weer van jou
wordt. Je mag jezelf vanaf nu schaamteloos en zonder schuldgevoel op
nummer 1 zetten!
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont
in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is.
Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra
omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen
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met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken?
Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een
briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van
Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor
beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers.
Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend
werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig
voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland
'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos,
miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de
mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende
serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed
heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze
hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem
lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen
bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland.
Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk
sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
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.
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
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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?
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
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel
van binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen
met behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen.
Neem de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit
van Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of
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behandeling na een vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is
voor iedereen van belang om in actie te komen om je welzijn, gezondheid
en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een
groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze
geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen
legt uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te
optimaliseren. Ze doet dit op basis van: wetenschappelijk onderzoek;
haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen van
anderen; praktische oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen zeer
prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.
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 game-imperium 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.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië
voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt
het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je
eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop
koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele
historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren
en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke
gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse
dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het
gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas
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gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen
leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert
samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn
van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een
afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai
leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en
zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te vinden die
passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan
worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele
heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië.
Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn
halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een
grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver
uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek
over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de
ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.
JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader.
Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te
hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke
Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de
stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion
‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een
dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor
iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie
je bent.’ Libelle
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
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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
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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...
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