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Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun

eeuwenoude als hedendaagse denkers je kunnen

je bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt

bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel

Diogenes je om je authentieke zelf te zijn,

biedt troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen,

Epicurus om niet te veel geld uit te geven tijdens

creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot

de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor

meer plezier in je werk. Laat je verrassen door

een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde

deze toegankelijke manier van filosoferen ¿ en ga

denkers helpen je een handje: André Hazes

zelf aan de slag!

daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24

Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In Filosofie

Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb

voor een weergaloos leven laat Lammert

verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit

Kamphuis zien dat filosofie minder onbegrijpelijk

met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en

en hoogdravend is dan we vaak denken. In

ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots

achttien prikkelende stukken toont hij hoe zowel

een onverwachte wending neemt, dringt het tot
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me door dat de waarheid aan het licht moet

gelaten. Maar daar hoeft ze toch niet achter te

komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat

komen? Gelukkig voor Miranda zijn mannen net

maakt het een miljoen keer erger.

treinen - tijdenlang sta je te wachten en komt er

Geknipt voor Miranda Jill Mansell 2012-01-04 Een

niet één, en dan komen er ineens drie tegelijk. Ze

man is net een trein - er komt altijd een volgende!

moet alleen de juiste zien te pakken... Liefde,

Miranda is in de wolken als ze Greg ontmoet: hij

vriendschap en zoete wraak - dat zijn de

is knap, geestig en lijkt meteen dol op haar. De

ingrediënten voor weer zo'n heerlijk vrolijk en

volmaakte man! Greg vindt Miranda ook erg leuk:

romantisch boek van bestsellerauteur Jill Mansell.

ze is mooi, ze is jong en ze zeurt nooit over

Scott Kelby over digitale fotografie Scott Kelby

baby's. Natuurlijk heeft hij haar niet alles over

2007

zichzelf verteld - zelfs de liefste meisjes gaan

Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om

soms een beetje raar doen tegen een man die

opslag wil vragen Georges Perec 2011-03-16

net zijn zwangere vrouw in de steek heeft

Georges Perec sleept de lezer mee in het
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hilarische verhaal van een hindernisloop, waarbij

wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil

de vooruitzichten op succesvol overleg met een

vragen - in 1968 gepubliceerd in een obscuur

steeds ongrijpbaarder afdelingschef almaar

tijdschrift - is in Frankrijk pas in 2008 in boekvorm

schimmiger worden. De held van het verhaal is

verschenen. De tekst blijkt intussen nog niets aan

een marionet die nooit een eigen beslissing

actualiteit te hebben verloren.

neemt, een spook dat eindeloos ronddwaalt door

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04

de kantoren van het kafkaëske bedrijf waar hij

Wegdromen met een verhaal dat je raakt met

geacht wordt te werken. Onbetekenende details

Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle

nemen angstaanjagende proporties aan. Door de

Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een

zich alleen in schijn herhalende zinnen lijkt de tijd

kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam

te bevriezen. Als u dacht dat de directe weg naar

Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een

opslag de beste was, dan helpt deze parodie op

droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt,

de vrije wil u definitief uit de droom. Tips en

weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze
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terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt

melodrama opvoeren. Maar welk complot gaat er

ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer

werkelijk schuil achter deze weelderige

Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar

opvoering? Dat vraagt de jonge Atto Melani zich

drie prachtige dochters, toch ineens uit

af, de hoofdrolspeler van het geheimzinnige spel.

onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk

Samen met zijn trouwe secretaris gaat hij op

alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de

onderzoek uit en stuit op een duidelijke

band tussen Isabelle en haar dochters als er een

samenzwering die teruggaat tot het Florence van

geheim uit het verleden aan het licht komt?

twee eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale

British Journal of Photography 2009

editie is de andere kant van de roman Mysterium.

Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele

Gezamenlijk vormen zij een geheel in de

Franse hof is in rep en roer: kardinaal Mazarin,

Moebius-tetralogie.

de eerste minister van het koninkrijk, wil voor het

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus

volgende carnaval een groots Italiaans

jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
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directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

programmeringscode te schrijven. Hij zal diep

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de

of haar voor altijd verliezen.

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats

Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers

gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen

omdat Mia zich zonder verklaring van hem

waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof

afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik

maar te koppig of bang is erom te vragen. En

te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield

hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen,

vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen

hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde

niet oplossen door een paar regels

voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen,
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opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan

hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik

keerde ik terug. Om de man te vinden die me

verborg mijn verontwaardiging en ging door met

had verkocht.

mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het

tegen op een manier die ik nooit had verwacht.

verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het

Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en

uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de

dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.

riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad

Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.

tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17

hij het goed mee kon vinden. Een verdomd

"De wereldwijde corona-pandemie is een

lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar

geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide

waarna hij direct op zijn doel afging en me bij

handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke

hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen

boodschap van Karel Vinck, gewezen

zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar

topmanager, die talrijke grote bedrijven door een
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zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze

kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande

relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen

orde staat op losse schroeven, structuren worden

steden een rol spelen in onze democratische

vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze

cruciale verbeteringen door te voeren, om

crisis?

stappen te zetten naar een betere wereld. Een

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De

wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek

‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf

Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan

na te denken. Hoe moeten we onze economische

de orde van de dag in negentiende-eeuws

relance organiseren? Hoe bereiken we een

Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
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vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael

hem nog steeds niets meer dan een goede vriend

Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens

en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap

een diner. In elk leven doet zich een beslissend

op het spel te zetten door haar zijn ware

moment voor waarna je weet dat niets ooit meer

gevoelens te tonen? De pers over de Familie

hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat

Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-

moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te

materiaal gebaseerd de populaire historische

staan met Francesca. Het was een wonder dat hij

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend

zich staande wist te houden, zo diep was hij

populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de

getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het

Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon

diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand

lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane

aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.

Austen.’ Seattle Woman

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

Het Photoshop kanalen boek S. Kelby 2009

graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in

American Cinematographer 1984
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Pianospelen voor Dummies B. Neely 2005

hem onder haar hoede. Maar dan wordt hij

Praktische gids voor beginners; met cd.

verdacht van de moord op drie mannen, die door

Schaduwzijde Minette Walters 2011-10-09 De

extreem geweld om het leven zijn gebracht.

donkere kanten van de mens. Charles Acland is

Charles wordt gedwongen de confrontatie aan te

in Irak ernstig gewond geraakt. Eenmaal thuis wil

gaan met de donkere kant van zijn

hij maar een ding: genezen en terugkeren naar

persoonlijkheid

het leger. Maar het leger wil hem niet meer. Zijn

Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De

gezicht is aan één kant blijvend verminkt en hij

Surinaamse Sandra woont in een

krijgt last van migraineaanvallen. Van een aardige

achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk

jongen verandert hij in een onvoorspelbare man,

naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het

die zijn agressie vooral op vrouwen richt. Als

gym' is anders dan ze gewend is. Haar

Charles betrokken raakt bij een vechtpartij in een

klasgenoten zitten op hockey, praten

pub, neemt Jackson, de vriendin van de waardin,

onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke
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namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet

allemaal lovend werden ontvangen door de pers.

Sandra omgaan met de kakkers die ze nu

Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de

vrienden noemt? En wat moet ze doen met die

Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft

ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven

regelmatig voor nrc.next, De Groene

zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in

Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim

een wereld waarin oude regels niet meer gelden

schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland

en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het

'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.'

gym is een briljant en schrijnend verhaal over de

de volkskrant

multiculturele kramp van Nederland, eindelijk

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

eens van binnenuit en met ongelooflijk veel

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

humor beschreven door een van Nederlands

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

meest getalenteerde schrijvers. Karin

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
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komen logeren. Margot werkt aan een boek over

is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

met regenachtige dagen op de bank onder een

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

ouders alle contact met zijn vader verbroken,

bent.’ Libelle

maar nu JP van plan is de vuile was over de

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk

familie buiten te hangen, voelt Colm zich

1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de

daarvoor de degens moet kruisen met de

gekste avonturen en blijven altijd optimistisch.

charmante en onafhankelijke Margot. In de pers

Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur

vanaf ca. 4 jaar.

canon-50d-repair-manual

12/30

Downloaded from equipoeducativo.com
on August 16, 2022 by guest

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd

avond uit te gaan met een ander meisje en houdt

2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun

van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme

geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke

beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar

moment van de dag met elkaar door. Maar hun

vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter

fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.

niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een

Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem

ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat

te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer

ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op

gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

een avond van te veel bier en whisky tussen hen

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.

van dronken seks tegen de muur van zijn

Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer

leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
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relatie betekenen?

is zeer pakkend en gedurende het hele boek

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald

vermakelijk. De wendingen van het verhaal

Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke

houden je wakker van de eerste tot de laatste

en fysieke bewustwording van een 11-jarig

pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto

jongetje in Zuid-Afrika.

Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND

Eens weggekwijnd (een Riley Paige

is boek #6 van de bestselling Riley Paige-

Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27

mysteriereeks, die begint met de #1 bestseller

“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De

EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen

auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het

duiken dood op in de buitenwijken van Seattle,

ontwikkelen van personages met een

vergiftigd door een mysterieuze chemische stof.

psychologische kant die zo goed beschreven is

Wanneer een patroon wordt ontdekt en het

dat we voelen wat ze denken, hun angsten

duidelijk wordt dat er een verdraaide

ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot

seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun
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beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley

angstaanjagende moordenaar van allemaal:

wordt aangespoord om terug te keren naar het

iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die

heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds

er misschien toch gewoon schokkend doorsnee

opgeschrokken door de aanvallen op haar familie,

uitziet. Een hartverscheurend spannende,

is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen

duistere psychologische thriller. EENS

andere keuze heeft naarmate de lichamen zich

WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende

ophopen en de moorden onverklaarbaarder

nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage

worden. De zaak brengt Riley diep in de

– dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen.

verontrustende wereld van verpleeghuizen,

Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort

ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en

beschikbaar zijn.

psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de

Boekzaal der geleerde wereld 1825

geest van de moordenaar duikt, realiseert ze zich

Academische vaardigheden voor interdisciplinaire

dat ze op jacht is naar de meest

studies Koen van der Gaast 2019-01-25
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Academische vaardigheden zijn de

argumenteren - schrijven - presenteren -

gereedschappen die je tijdens en na je

interviewen - discussiëren en debatteren -

universitaire studie kunt inzetten om nieuwe

reflecteren - kritisch denken

kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07

ter discussie te stellen. Dit handboek is bedoeld

Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de

voor bachelorstudenten van interdisciplinaire

laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt

opleidingen en biedt concrete instructies, tips en

zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land

voorbeelden om beginnende studenten te

dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij

ondersteunen bij het ontplooien van de

Feliks beschermen, de enige zoon van de

verschillende vaardigheden. De volgende

Russische miljardair en politicus Viktor Malkov.

elementen komen in het handboek aan bod: -

Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle

studeren - lezen van wetenschappelijke teksten -

inwoners van Rusland, maar de maffia heeft

onderzoek doen op basis van literatuur -

andere plannen en er staat een prijs op het hoofd
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van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige

weg van de draak De ring van aarde De ring van

zwakke plek, en Connor moet samen met zijn

water De ring van vuur De ring van wind De ring

rivaal Jason een schild vormen tegen chantage,

van de hemel

moord en ontvoering. Dit is de eerste missie

Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek

waarbij Connor en Jason samen moeten werken.

#2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van

En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan

New York worden vrouwen vermoord, hun

het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft

lichamen worden op mysterieuze wijze in

Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te

kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de

combineren in deze action packed thriller.'

bizarre aard van de moorden – en het gebrek

Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen:

aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen

De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag

en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen

Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De

wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die

weg van de krijger De weg van het zwaard De

nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen
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nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds

tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet

van overtuigd er dat een voormalig

dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan

seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar

staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...

ze weet dat haar vermogen om de geest van een

Met haar kwetsbare geest die op instorten staat,

seriemoordenaar binnen te dringen en haar

zou het allemaal te veel voor haar kunnen

obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op

worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere

te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs

psychologische thriller met een spanning die je

niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys

hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in

zoektocht brengt haar dieper in de verwarde

een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd

geest van een moordenaar, en leidt haar naar

nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat

weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en

in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley

gevangenissen in een poging om zijn psychose

Paige-serie is binnenkort beschikbaar.

helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het

De dochter van de President James Patterson
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2021-06-07 Met details die alleen een president

een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-

kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

president wordt nooit meer een gewone burger.

inzicht over hoe het er achter de schermen van

En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de

training en alle connecties die hij als president

vorige first family die boven aan de hitlijst staat

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het

van een internationale terroristische organisatie.

is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

de vorige president van de Verenigde Staten.

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

Nadat een dappere maar noodlottige militaire

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

gekost, verhuist hij naar het platteland van New

Algemene kunstgeschiedenis / druk 16 Hugh

Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van

Honour 2010-01
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Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De

heerseres te worden die ze voorbestemd is om te

Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN

zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te

RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de

verenigen en Andronicus voorgoed weg te

Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn

drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze

nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen

dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren.

wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim

Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor

zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het

ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze

Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor

raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere

vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’

zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils

leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk

broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden

Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt

om de macht over te nemen. Er lijken overal

erachter dat er nog sterkere machten dan hij in

spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen

het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de

leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te
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zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk

leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur zijn,

een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt

hij ook een verborgen zwakte heeft—één die hem

zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door

wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen

twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord

Thor en de anderen er in slagen om de Ring te

door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven,

bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen

Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk

de koningin worden die haar volk nodig heeft?

ten strijde trekken als ze willen overleven. Het

Wat zal er terecht komen van het Zwaard van het

wordt een race tegen de klonk om Andronicus te

Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En

verslaan en de Ring te redden van complete

wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN

verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de

RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal

macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet

van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,

doen wat ze kan om Argon te vinden en hem

ridders en draken, intriges en politieke

terug te halen. In een schokkende plotwending

machinaties, van volwassen worden, van
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gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad.

waar hij altijd van gedroomd had? Als in 2007 de

Het is een verhaal van eer en moed, van

financiële crisis uitbreekt, ziet hij een uitweg om

lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie

zijn verstikkende carrière vol corruptie achter zich

die ons meeneemt naar een wereld die we nooit

te laten. Maar is er nog wel een weg terug voor

zullen vergeten, en die alle leeftijden zal

Charlie? ‘Deze bloedende stad’ is het grote

aanspreken.

debuut van schrijver Alex Preston en ontving

Deze bloedende stad Alex Preston 2021-11-26

maar liefst twee gerenommeerde Britse

De jonge en ambitieuze Charlie Wales kan niet

debuutprijzen in 2010. Inmiddels is zijn boek in

wachten om zijn dromen waar te maken met zijn

meer dan twaalf talen vertaald. Een fantastisch

nieuwe baan bij hedgefonds Silverbirch in hartje

debuut - Waterstones Een boek dat laat zien wat

Londen. Al gauw wordt hij de keiharde

de financiële crisis met emoties kan doen - The

zakenwereld ingezogen en behoren drugs, drank

Guardian Het eerste insidersverslag over het

en prostituees tot zijn nieuwe werkelijkheid. Is dit

leven van een trader tijdens de crisis - Evening
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Standard Alex Preston (1979) is een Britse auteur

Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils

en journalist met een achtergrond in de financiële

belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een

zakenwereld, waar hij onder meer bij ABN AMRO

groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar

werkzaam was. In zijn geprezen debuut ‘Deze

voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf

bloedende wereld’ beschrijft hij het leven van een

ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-

jonge bankier in Londen die getergd wordt door

resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt

de financiële crisis in 2007. Dat boek is in meer

met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn

dan twaalf talen verschenen en won twee

beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag

belangrijke Britse debuutprijzen in 2010. Preston

absoluut niet laten merken dat hij meer dan

is regelmatig te horen en te zien op BBC radio en

alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur

televisie. .

Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27

heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk

Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today

gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met

canon-50d-repair-manual

23/30

Downloaded from equipoeducativo.com
on August 16, 2022 by guest

Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er

toeristen en van het begin af aan is het een groot

ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet

succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel

dat het problemen zal opleveren dat ze een paar

niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland

weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets

is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler

geheim met zich mee en door de komst van een

kust haar, en nu is alles anders...

jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra

het verleden haar nu in te halen. Tijdens een

spanning van de bestverkopende Nederlandse

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze

thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt

hectische leventje in Amsterdam achter zich

dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

gelaten en is met haar man een bed and

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten

breakfast begonnen in Umbrië. Onder de

terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...

Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer
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2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt

met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het

geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe

laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,

Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst

opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot

van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te

haar verwondering wil hij de feestdagen samen

redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar

doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie

veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...

van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond

Canon 50D Jeff Revell 2009 An innovative

komt Amelia vast te zitten door een blizzard.

approach that focuses on taking great pictures

Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen -

not the inner workings of the camera * * Goes

waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van

beyond a tour of the camera's capabilities to

haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog

teach you how to take great photos with your

zullen ze dus nog even moeten volhouden.

Canon 50D! * Beautiful images, clear design,

Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien

friendly and knowledgeable voice. * Not a rehash
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of the confusing, textbook-style camera manual

Snapshots to Great Shots has one goal: to teach

(like so much of the competition) Canon's new

50D owners how to make great shots using their

EOS 50D bridges the gap between the novice

Canon camera. It teaches them how to use their

and the seasoned pro with a perfect combination

50D to create the type of photographs that

of high-speed and quality. For anyone who has

inspired them to buy the camera in the first place.

upgraded from their point-and-shoot or first DSLR

Everything in the book is in service of creating a

to a Canon 50D and wants to get the best shots

great image. Starting with the top ten things they

possible but isn't sure what to do next. There's

need to know about their camera, photographer

the manual of course, as well as competing

Jeff Revell then carefully guides them through the

books, and while they all tell 50D owners, often in

Basic modes and into the Advanced modes of the

400+ pages, what the camera can do, none of

camera. They'll get practical advice from a pro on

them shows them exactly how to use their

which settings to use when, great shooting tips,

camera to create great images! Canon 50D: From

and even end-of-chapter assignments that will
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allow 50D owners to immediately put to use all

Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende

the great info in each chapter.

verhaal over het najagen van haar droom, geeft

De geschiedenis van het leven van M. Tullius

een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je

Cicero Conyers Middleton 1803

natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks

Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15

betreft! Het boek bevat praktische tips over het

Nederlands populairste styliste verrast je met

combineren van een druk werkleven met een

haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk

gezin, me-time en sporten, over het bijhouden

haar geweldige stijladvies! Style your life van

van je agenda en over keuzes maken en groeien

Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie

op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke

van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en

natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete

celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien

shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar

hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn,

verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn

maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen.

uit wat haar unieke stylingmethode nu precies
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inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de

vervlochten was met hem, symboliseerde zijn

(levens)stijl die bij je past!

afwezigheid, en in de zomers daarna werd het

Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04

gemis steeds heviger. Op verschillende

Een zinderend en openhartig autobiografisch

momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de

boek In een bocht van een slingerende weg

steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op

tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat

de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer

het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al

neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de

in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en

zomers in het huis waar ze haar rouw leerde

sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het

verstoppen tussen de spleten en waar ze

huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan

ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van

in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en

de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en

overleed het jaar daarna, een maand voordat ze

openhartige autobiografische boek reflecteert

naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo

Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en

canon-50d-repair-manual

28/30

Downloaded from equipoeducativo.com
on August 16, 2022 by guest

liefde.

er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron

Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen

2014-12-06 Op een koude novemberdag worden

verdwijnen, hoe groter de onrust in het land

de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en

wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen

de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door

een onwelkome herinnering aan een oude zaak

een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen

waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch

verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

maakt dit juist dat ze verbeten achter de

politie met man en macht onderzoek doet, kan

ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als

dat niet voorkomen dat er de volgende dagen

een familielid wordt weggerukt en je vol vragen

meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen

achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak

enkele connectie tussen de verdwijningen: ze

spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste

vinden overal in West-Nederland plaats, de

zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina,

kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en

zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een
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briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het

Noordzeemoorden 1

tweede deel in de spannende serie De

Design van de 20e eeuw Frederike Plaggemars

Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en

2005-03 Encyclopedie van het industrieel

Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met

ontwerpen van de twintigste eeuw.

veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
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