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Yeah, reviewing a ebook T320 E Business Technologies Foundations And Practice could go to your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, realization does not recommend that you have fantastic points.
Comprehending as capably as conformity even more than new will offer each success. adjacent to, the broadcast as well as insight of this T320 E Business Technologies Foundations And Practice
can be taken as capably as picked to act.

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het
uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het
pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd
lekkere vreemde, Ryker. We flirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij
hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar
hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door met
mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik nooit had verwacht. Hij
was nog steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.
Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.
De wereld is rond Jo Caudron 2021 Beschouwing over de risico's van technologische
ontwikkelingen, de relatie daarvan met mens en maatschappij en de mogelijkheden om die
risico's uit te bannen.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing over het
ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse samenleving
werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
De kunstminnaar Katie Fforde 2021 Tijdens een kunstreis ontmoet een gedesillusioneerde
fotografe een Ierse kunstschilder en besluit een galerie te openen om diens schilderijen tentoon
te stellen.
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.
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 ex-President Clinton. Heel veel
actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Verraden door waarheden Ella Miles 2021-06-21 Ik verloor een weddenschap en nu ben ik de
zijne. Niets meer dan zijn eigendom. Tot ik langzaam maar zeker ik de waarheid ontrafel. De
waarheid is dat ik mijn eigen lot kies. De waarheid is dat ik een toekomst heb. Ik kan Enzo niet
meer tegen me laten liegen. Ik moet weten wat echt is. Al wordt het mijn dood.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb
verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen,
en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het
tot me door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat
maakt het een miljoen keer erger.
Thematische Woordenschat Nederlands-Portugees - 9000 Woorden Andrey Taranov 2015-03-05
T&P Books woordenlijsten zijn bedoeld om u te helpen vreemde woorden te leren, te onthouden,
en te bestuderen. De woordenschat bevat meer dan 9000 veel gebruikte woorden die thematisch
geordend zijn. De woordenlijst bevat de meest gebruikte woorden Aanbevolen als aanvulling bij
welke taalcursus dan ook Voldoet aan de behoeften van de beginnende en gevorderde student in
vreemde talen Geschikt voor dagelijks gebruik, bestudering en zelftestactiviteiten Maakt het
mogelijk om uw woordenschat te evalueren De woordenschat bevat 256 onderwerpen zoals:
Basisconcepten, getallen, kleuren, maanden, seizoenen, meeteenheden, kleding en accessoires,
eten & voeding, restaurant, familieleden, verwanten, karakter, gevoelens, emoties, ziekten, stad,
dorp, bezienswaardigheden, winkelen, geld, huis, thuis, kantoor, werken op kantoor, import &
export, marketing, werk zoeken, sport, onderwijs, computer, internet, gereedschap, natuur,
landen, nationaliteiten en meer ... Het proces van het leren van woorden met behulp van de op
thema's gebaseerde aanpak van T&P Books biedt u de volgende voordelen: Correct
gegroepeerde informatie is bepalend voor succes bij opeenvolgende stadia van het leren van
woorden De beschikbaarheid van woorden die van dezelfde stam zijn maakt het mogelijk om
woordgroepen te onthouden (in plaats van losse woorden) Kleine groepen van woorden
faciliteren het proces van het aanmaken van associatieve verbindingen, die nodig zijn bij het
consolideren van de woordenschat Het niveau van talenkennis kan worden ingeschat door het
aantal geleerde woorden Bijzondere kenmerken van de woordenschat De woorden zijn
gerangschikt naar hun betekenis, niet volgens alfabet De woorden worden weergegeven in drie
kolommen om bestudering en zelftesten te vergemakkelijken Woorden in groepen worden
verdeeld in kleine blokken om het leerproces te vergemakkelijken De woordenschat biedt een
handige en eenvoudige beschrijving van elk buitenlands woord Deze T&P Books woordenschat:
is aanbevolen als aanvulling bij iedere taalcursus; geschiktvoor de beginnende en gevorderde
student; is handig voor dagelijks gebruik, bestudering en zelftesten. Portugees woordenboek,
Portugeese woordenschat, Portugeese woordenlijst, studie Portugees, Portugees leren,
Portugees overzicht, Basis Portugees
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van overvloedige regenval en
misoogsten maken roversbenden het platteland van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford
Castle staat machteloos. Als op een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden,
ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij
gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog
een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en
Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een levendige
beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers!
Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De
gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in
het klooster en De dood van de erfgenaam.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes
over koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd
optimistisch. Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Boertige en ernstige minnesangen. Nevens eenige puntdichten en andere 1701
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste styliste verrast je met
haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige stijladvies! Style your life van
Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en
celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn,
maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende
verhaal over het najagen van haar droom, geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek bevat praktische tips over
het combineren van een druk werkleven met een gezin, me-time en sporten, over het bijhouden
van je agenda en over keuzes maken en groeien op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke

Het einde van mijn verslaving 2009
Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit je
handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat
niet! Lijm de stukken aan elkaar met gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De
scheuren maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je
wegwijsin het principe van kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een
gebroken schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het
onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de hand van tal van
voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse
methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven
toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een gouden randje!
Een affaire in Cornwall Liz Fenwick 2014-03-10 Als Jude voor het altaar staat, wordt de druk van
haar aanstaande huwelijk haar plotseling te veel. Ze vlucht de kerk uit en laat heel wat achter:
een verbijsterde verloofde, haar woedende moeder en gasten die genoeg stof tot roddelen
hebben voor de rest van het jaar.Vol schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich terug in
Pengarrock, een vervallen landhuis boven op een klif in Cornwall. Hier mag ze de uitgebreide
bibliotheek van de familie Trevillion catalogiseren. Het huis is een welkome schuilplaats voor
Jude en ze raakt er zelfs compleet van in de ban wanneer ze een tragische geschiedenis ontdekt,
met daarin de suggestie van een verborgen schat. Maar de huidige eigenaar blijkt niet half zo
veel van Pengarrock te houden als zij, en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op andere
gedachten brengen?
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010
Vergeten verleden J.D. Robb 2019-03-26 Deel 16 van de Eve Dallas-serie Na een tip van een
persbureau vindt Eve Dallas in een afvalcontainer het levenloze lichaam van een jonge vrouw.
Een paar uur daarvoor kreeg het bureau een mysterieus port-folio met professionele foto’s van
de overledene. De foto’s zouden niet hebben misstaan op het cv van elk beginnend fotomodel,
behalve dan dat de vrouw geen model was... en dat de foto’s werden genomen nadat ze was
vermoord. Dit is het begin van een van de grootste uitdagingen in Eves carrière: de moordenaar
is niet alleen heel intelligent en perfectionistisch, hij is ook een gevoelige artiest die
onweerstaanbaar blijkt voor vele jonge vrouwen. Hoe kan het ook anders, als hij belooft waar
veel meisjes en vrouwen diep in hun hart allemaal naar verlangen: eeuwige jeugd en
schoonheid... 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 ‘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
De ontbijtclub Debbie Macomber 2014-11-04 Moet je op elkaar lijken om goede vriendinnen te
kunnen worden? Ooit zouden Clare, Elizabeth, Karen en Julia deze vraag met `ja hebben
beantwoord, maar nu weten ze wel beter... De wegen van de vier vrouwen kruisen tijdens een
cursus dagboek schrijven. Allemaal hebben ze hun eigen redenen om erheen te gaan, al even
verschillend als de levens die ze leiden. Maar misschien is dat wel precies wat hen in elkaar
aantrekt - die andere kijk op gewone dingen. De cursus is inmiddels allang afgelopen, maar elke
donderdagochtend om acht uur ontmoeten ze elkaar in een restaurant. Om te ontbijten, om bij te
praten en om ervaringen uit te wisselen. En zo ontstaat de ontbijtclub - basis voor een hechte
vriendschap, bron van bemoediging en steun, en al snel niet meer weg te denken uit hun levens.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de
politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen
meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden
overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat
ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt met
Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een
droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze
terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde...
Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens
uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is
de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN
RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij
moet onder ogen zien te komen wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met
Mycoples aan zijn zijde en het Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden om wraak
te nemen op Andronicus’ leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te
vragen. Maar hij komt erachter dat er nog sterkere machten dan hij in het spel zijn. Gwendolyn
keert terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om te zijn, haar wijsheid te
gebruiken om de troepen te verenigen en Andronicus voorgoed weg te drijven. Herenigd met
Thor en haar broers, is ze dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren. Maar de zaken
veranderen snel—te snel—en voor ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze raakt
verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer
met zijn eigen leger, eveneens vastberaden om de macht over te nemen. Er lijken overal
spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te
zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt
zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord
door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk ten
strijde trekken als ze willen overleven. Het wordt een race tegen de klonk om Andronicus te
verslaan en de Ring te redden van complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de
macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze kan om Argon te vinden en hem
terug te halen. In een schokkende plotwending leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur
zijn, hij ook een verborgen zwakte heeft—één die hem wel eens het leven zou kunnen kosten.
Zullen Thor en de anderen er in slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal
Gwen de koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat zal er terecht komen van het Zwaard
van het Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair verbergt?
EEN RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
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natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar
verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn uit wat haar unieke stylingmethode nu precies
inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de (levens)stijl die bij je past!
Kill Zone Jack Coughlin 2015-06-26 ‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en
hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen
er nog veel meer thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S.
Marines, moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime
missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte Sniper-serie.
Jack Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat samen
met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot daadkracht in een
hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een Amerikaanse generaal wordt in het MiddenOosten gevangengenomen door terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden.
Vlak voordat het zwart voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering
Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste
scherpschutter van de U.S. Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de
Middellandse Zee, als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te
brengen. Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische woestijn
te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die alleen
bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet Swanson, de enige
overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn betreden om zijn missie te
volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand die hij had kunnen treffen:
Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal ligt in handen van scherpschutter
Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met
indrukwekkende accuratesse.’ – The Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met
de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion,
Fourth Marines gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie
geweest. Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen
ze mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk
dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één
optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow
Barsetti en Bones jr.**
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 binge-materiaal 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
Filosofie voor een weergaloos leven Lammert Kamphuis 2018-06-07 Voor het leven is er geen
generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je
bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt Diogenes je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus om
niet te veel geld uit te geven tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor een
zebrapad. Maar ook minder gearriveerde denkers helpen je een handje: André Hazes daagt je uit
om vrijer te worden en De Jeugd van Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In Filosofie voor een
weergaloos leven laat Lammert Kamphuis zien dat filosofie minder onbegrijpelijk en
hoogdravend is dan we vaak denken. In achttien prikkelende stukken toont hij hoe zowel
eeuwenoude als hedendaagse denkers je kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel
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biedt troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen, creëert begrip voor andersdenkenden en leidt
tot meer plezier in je werk. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van filosoferen ¿ en
ga zelf aan de slag!
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
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk
en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het
tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een
reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal
worden. De man is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op
stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset.
Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de weg:
de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Onweerstaanbaar Vi Keeland 2020-01-16 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland
en Penelope Ward. Soraya zit in de metro onderweg naar haar werk als haar aandacht wordt
getrokken door de man schuin tegenover haar. Hij is adembenemend knap, maar doet heel
onbeschoft tegen iemand aan de telefoon. Een paar haltes later stapt hij vlak voor de deuren
dichtgaan uit. In zijn haast heeft hij niet door dat zijn telefoon op de grond valt. Als Soraya die
netjes op zijn kantoor af komt leveren, komt hij niet eens zijn kantoor uit om haar te bedanken.
Ze besluit verder geen tijd aan hem te verspillen, maar stuurt hem wel nog even een berichtje
om te laten weten wat ze van zijn gedrag vindt. Wat ze niet had verwacht, is dat de arrogante
man daarna nog contact met haar op zou nemen. En wat ze helemáál niet had verwacht, is dat
hun appjes vervolgens barsten van de chemistry. De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward
zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere
Onvoorwaardelijk 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.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig autobiografisch
boek In een bocht van een slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat het
huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en
sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen
dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een maand voordat ze
naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn
afwezigheid, en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op verschillende momenten
in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de
gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de
zomers in het huis waar ze haar rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en
openhartige autobiografische boek reflecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en
liefde.
Geknipt voor Miranda Jill Mansell 2012-01-04 Een man is net een trein - er komt altijd een
volgende! Miranda is in de wolken als ze Greg ontmoet: hij is knap, geestig en lijkt meteen dol
op haar. De volmaakte man! Greg vindt Miranda ook erg leuk: ze is mooi, ze is jong en ze zeurt
nooit over baby's. Natuurlijk heeft hij haar niet alles over zichzelf verteld - zelfs de liefste meisjes
gaan soms een beetje raar doen tegen een man die net zijn zwangere vrouw in de steek heeft
gelaten. Maar daar hoeft ze toch niet achter te komen? Gelukkig voor Miranda zijn mannen net
treinen - tijdenlang sta je te wachten en komt er niet één, en dan komen er ineens drie tegelijk.
Ze moet alleen de juiste zien te pakken... Liefde, vriendschap en zoete wraak - dat zijn de
ingrediënten voor weer zo'n heerlijk vrolijk en romantisch boek van bestsellerauteur Jill Mansell.
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