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Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie
2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een groot
inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur
Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en
over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en
kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving'
zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima
tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is
te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim
achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal
wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans
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meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is
ge migreerd, maar eenmaal aangekomen moet
vaststellen dat het land niet voldoet aan haar
verwachtingen.
De boomhut Marije Tolman 2009 Midden in de zee staat
een grote boom met een boomhut. IJsbeer zwemt erheen,
gevolgd door bruine beer in een bootje. Als de zeespiegel
daalt, komen ook andere dieren langs. Groot formaat
prentenboek zonder tekst met veelzeggende gekleurde
illustraties. Vanaf ca. 5 jaar
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy
romance van de populaire auteurs Vi Keeland en
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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 Belgi lazen
en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar
verslavende dirty office romance De baas.
Managers the day after tomorrow Rik Vera
2018-05-29 WAT DRIJFT DE NIEUWE CONSUMENT?
WAAROM ZIJN DATA HET NIEUWE GOUD EN
ARTIFICI LE INTELLIGENTIE EEN ZEGEN? HOE KUN JE
EEN ORGANISATIE OPNIEUW ONTWERPEN OM
DUURZAAM RELEVANT TE BLIJVEN? Technologie
blijft de wereld continu transformeren. Om te blijven
evolueren, moet je je als manager laten inspireren door
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de wereld. Je moet signalen durven lezen, je volledig
richten op de behoeften van de klant, focussen op
mogelijkheden en blijven experimenteren. Bovenal moet je
je verbinden met een zo groot mogelijk publiek en
tegelijkertijd het individu aanspreken, wil je de
toekomst overleven. Managers the day after
tomorrow legt de vectoren bloot die deze veranderde
wereld aansturen. De combinatie van inzichten uit
onder andere de sociologie, evolutietheorie en
psychologie leidt je voorbij alle hypes naar een nieuwe
managementstijl. Dit boek is een houvast voor
managers bij het einde van voorspelbaarheid.
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars
Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin Juncker
is verbitterd over zijn degradatie naar een klein
politiebureau in het saaie provinciestadje Sandsted.
Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan,
aangezien er een advocaat vermoord wordt in het
stadspark en h j het onderzoek moet leiden. In
Kopenhagen onderzoekt journaliste Charlotte
Junckersen een anonieme tip: de terroristische aanslag
die een paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht
voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin Juncker,
weigert zich erover uit te laten uit angst dat hun
levens in gevaar komen. Rechercheur Signe Kristiansen,

2/14

Downloaded from besteblogs.nl on
August 10, 2022 by guest

Junckers voormalige partner, is wel bereid om de zaak
verder te onderzoeken, maar heeft haar handen vol aan
enkele priv zaken. Als er echter een onthoofd lichaam
wordt aangetroffen en er een verband lijkt te zijn met
de aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in het
onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen, maar de
zomer wordt nog broeieriger… 'Een Scandi-thriller
zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN Detective en
Thrillergids **** 'De plots van Faber en Pedersen
mogen er zijn. Het duo weet verhaallijnen behendig te
vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken over het
gereedschap en de energie te beschikken voor een fijne
reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is nogal een
opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf
sterren-categorie is gevallen te evenaren. En toch is
dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van de
Krimimessen publiekprijs 2021
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te
goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar
acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carri re
als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze
niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als
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kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste
dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een
paar bekende, vurige ogen kijkt…
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de
Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse Sara wordt met
haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft
achter. Halverwege de reis verdwijnt haar zusje. Nu
moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland.
Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je
zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen
woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld,
ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor haar.
Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop
wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar
familie ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal over
een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten
van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948)
studeerde voor rabbijn aan talmoedscholen in
Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert
regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen.
Ook geeft hij spreekbeurten over Isra l en het
Jodendom.
Paperbound Books in Print 1991
Toevluchtsoord J r me Loubry 2020-11-03 Als
haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar
haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse
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kust. De internationale doorbraak van bekroond
constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ *****
thrillerauteur J r me Loubry, nu voor maar € 12,99 Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller
De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder
gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden,
einde is mindblowing.’ *****
wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
Thrillerlezers.blogspot.com
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond:
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke
een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar
2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen die aan het
het koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners. begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60
wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt
jaar heeft klachten die veroorzaakt worden door
Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren.
hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie,
Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners
gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij
zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets
vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze
verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed
gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien Bouchard
behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt herkend,
te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is
of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal
aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en
moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze
onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet,
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele (peri)menopauze
beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op
hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De
een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?
auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan
‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust!
de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met lezen.
voorbeelden uit de praktijk.
Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
Over getallen gesproken - Talking about numbers
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een
Maarten Looijen 1970-01-01 Wilt u iets weten over
ongelooflijk goede psychologische thriller die je
getallen? De auteur neemt u in dit boek mee op een
geometry-regents-exam-0813-answers
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persoonlijke ontdekkingsreis in de getaltheorie. Om het
boek voor een breed publiek toegankelijk te maken,
worden beschrijvingen zowel in het Nederlands als in
het Engels gegeven. In dit boek wordt een boeiende en
leerzame wereld geopend, waar getallen het voor het
zeggen hebben. Dit wordt gedaan vanuit de volgende
invalshoeken: - Het persoonlijke waarom om dit boek te
schrijven; - Het benoemen van vele wiskundigen en
begrippen die bij getallen behoren; - De
getallenverzamelingen, die het leeuwendeel van het boek
innemen, verdeeld in drie delen: - 465
getallenverzamelingen; - Bijzondere getallen die
verrassende eigenschappen hebben; - Bijbelse getallen die
een wiskundige relatie hebben. Do you want to know
something about numbers? In this book the author
takes you on a voyage of discovery in number theory.
To make the book accessible for a wide audience,
descriptions are given in Dutch and English. The book
opens a fascinating and informative world, where
numbers have the lead. This is done from the following
perspectives: - The personal why to write this book; The appointment of many mathematicians and concepts
associated with numbers; - The sets of numbers, which
occupy the lion s share of the book, divided into three
parts: - 465 sets of numbers; - Special numbers with
surprising properties; - Biblical numbers with a
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mathematical relationship.
Waarheen de storm ons voert Kathleen Woodiwiss
2013-06-01 Omstreeks het jaar 1800 - een periode
rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich
de meeslepende romance tussen Heather Simmons en
kapitein Brandon Birmingham.Het 18-jarige weesmeisje
Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij
wordt als een soort Assepoester behandeld, wat
haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op
zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende
oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor
haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn
werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.Bij
zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje
zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt
in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren
juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk
gezelschap voor hun kapitein, Brandon Birmingham.De
ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden
als liefde op het eerste gezicht. Integendeel!Brandon
neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand
ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die
echter niet wordt uitgesproken.
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met
Brandoffer, de bloedspannende prequel op Zwarte
Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award
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gewonnen. Een seriemoordenaar verbrandt mensen
levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe.
Detective Washington Poe krijgt een moeilijke zaak
toegewezen in M.W. Cravens Brandoffer – de
zenuwslopende prequel op Zwarte Zomer. In het Engelse
Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen levend
te verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat
geen sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing.
Dan ontdekt men dat er in de verkoolde overblijfselen
van het derde slachtoffer een naam staat gekerfd:
Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een
afgedankte detective, gekoppeld aan een briljante maar
sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen
ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen
bestemd is. Naarmate het aantal slachtoffers
toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend
verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op Michael
Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
De mimitators Vidiadhar Surajprasad Naipaul 1982 In
een Londense hotelkamer noteert een uitgerangeerde
Westindische politicus zijn overpeinzingen over de
eerste veertig jaar van zijn leven
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met
Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor
een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een
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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.'
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.
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Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een
verwoeste landschappen waar milities de dienst
surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog
uitmaken en de levens van gijzelaars het enige
komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt
betaalmiddel vormen. Naarmate de reis vordert,
hem een glas champagne in handen. Na
n slokje bubbels ontwikkelt Rufus zich tegen wil en dank tot de schakel
is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,
tussen alle betrokkenen. Voor de journalisten blijkt de
maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te zoektocht naar de vermiste vrouw steeds meer een
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet missie te worden om hun eigen verwarde levens te
op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal
ontrafelen. 'Dit is een boek dat je in
n adem uitleest.
vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb The Boston Globe `Een filmisch avontuur (), maar ook
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids
een politieke tragedie in de traditie van Graham Greene.
‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
PublishersWeekly `Habila is een bedreven verteller en
meegesleept wil worden in een spannend maar ook
een meester in structuur. Olie op water is een echte
romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’
pageturner. The Daily Telegraph `Aangrijpend tot het
Hebban.nl ‘Heeft alle ingredi nten die garant staan
eind. The Sunday Times `Actueel en urgent. The
voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee
Guardian `Meesterlijk. Gebaseerd op de klassieke
door de straten van New York en weet je met het katdetectiveroman, maar [het boek] opereert ook op een
en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
dieper, metaforisch en filosofisch niveau. The
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Independent `Habila () gebruikt in Olie op water zijn
Olie op water Helon Habila 2013-03-11 Zaq, een
beeldende kracht ().NRC Handelsblad
cynische, door de wol geverfde journalist, en Rufus,
De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14 Ceylon,
een jonge journalist die reikhalzend uitkijkt naar het
1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel
moment waarop hij kan doorbreken, worden vanuit de
te zijn dat alles heeft; zij is de dochter van een
Nigeriaanse krantenredacties gerekruteerd om de
succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman
ontvoerde vrouw van een Britse petrochemicus op te
vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen
sporen. In een kano varen ze naar de olierijke regionen
mist: een kind. Terwijl Louisa met miskramen worstelt,
van de Nigerdelta, langs verlaten dorpen en door
trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd
geometry-regents-exam-0813-answers
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door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op
de Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet
Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen
oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij
zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een
ruige man met een bewogen verleden. En wanneer Elliots
schokkende verraad naar boven komt en niets meer is
wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan.
Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisi geboren. Ze
verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar
behield altijd een grote voorliefde voor ZuidoostAzi . Zij is de bestsellerauteur van onder andere De
vrouw van de theeplanter en De dochter van de
zijdekoopman. Over Voor de moesson: 'Voor de
moesson is een zinderende, opzienbarende pageturner en
bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller
en een scherpzinnig observator van de twintigsteeeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over
De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek:
mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het
niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en ongelooflijk
levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische
fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.' The
Sunday Express
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van
den Ham 2017-07-03 Een prinses. Een cowboy. Een
geometry-regents-exam-0813-answers

onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar zeker
te wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is
zo slecht nog niet, en jock Hunter lijkt interesse in
haar te hebben. Toch wil Sam liever doorgronden
waarom Scott, de cowboy en klusjesman die haar
moeder voor de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo
aantrekt en dan weer afstoot. Het grootste raadsel
van Robstown is wat hij in zijn smeulende, bruine ogen
verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott voor
haar in de bres als de zaken anders lopen dan Sam had
gepland. Daarna is er echt geen houden meer aan: zij
verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt. Maar
dat lost het probleem dat Scott voor haar verbergt
niet op. En als hij uiteindelijk zijn hart bij haar uitstort,
is de waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen
vermoeden. Soms is het leven nog oneerlijker dan je
dacht.
Ethiek in de klinische praktijk Georgina Hawley 2009
Leerboek voor studenten aan gezondheidsopleidingen
binnen het hoger onderwijs.
De geschiedenis van het Roonhuysiaansch geheim A. Geijl
1905 Rogier van Roonhuys / Zangengeburt.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin
van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee
mooie dochters, een intelligente zoon en een
goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze
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heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar
oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend
vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en
transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere
gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen
in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme
van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt
slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na
een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt,
dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan
het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en
intelligente thriller over de duistere kant van
moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabi , 1980)
schreef eerder een veelbesproken autobiografische
roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met
haar familie in de omgeving van New York.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van
de sprankelende Onder de bomen-serie, die zich afspeelt in
de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke
boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is
aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al
aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De
Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede
heeft inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar
belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter
Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op de
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basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen
van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het
is wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor
stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich,
al is hij een complexe man. En dan is er nog het probleem
van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het
landgoed bewonen en zich bezighouden met zaken die
absoluut niet thuishoren in een vredig -natuurgebied
als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan
n -manier nodig, maar het voelt voor hem als een
onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te laten
komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de
Lage Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’
Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van
haar personages uitstekend in woorden te vatten.
Bovendien zijn de personages prima gekarakteriseerd,
niet overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst,
maar chte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt
gelezen sta je weer even met beide benen op de grond en
ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk is in
het leven.’ Thrillersandmore.com
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
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Umbri . Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is
het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar
wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit
Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt
ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden
haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam.
Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had
genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus
zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky
2018-06-28
De engel van Veneti David Hewson 2021-03-24 Van
de auteur van de succesvolle De Killing-serie en de Nic
Costa-serie Veneti , 1943. De achttienjarige Paolo
Uccello rouwt om het verlies van zijn ouders en
probeert te overleven onder het Duitse regime. Als
laatst overgebleven familielid is hij de enige die het
weversbedrijf van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl
de datum waarop hij zijn laatste opdracht moet
inleveren steeds dichterbij komt, realiseert Paolo zich
dat hij die nooit op tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp
krijgt. Wanneer het lichaam van een Joodse vrouw
geometry-regents-exam-0813-answers

wordt gevonden in de haven van Castello en Paolo
zijn afschuw over de moord niet kan onderdrukken,
wordt hij benaderd door de plaatselijke priester. Die
verzoekt Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om
een voortvluchtige Joodse broer en zus te laten
onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt, maar
hij realiseert zich ook dat dit de hulp is waar hij op
hoopte. Al snel blijkt de Venetiaanse politie op zoek te
zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert
wanhopig te voorkomen dat ze worden gevonden, maar
de zus stort zich in het Venetiaanse verzet en zet
daarmee veel meer dan alleen haar eigen leven op het
spel... In de pers ‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk
genoeg om uit te kijken naar de volgende delen.’ ****
VN Detective & Thrillergids ‘De spanning is
bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl van
Hewson maakt deze thriller weer helemaal af.’ *****
Nu.nl ‘Aangrijpend en krachtig. De engel van Veneti
roept de spanning en dreiging van het door de nazi’s
bezette Veneti overtuigend op.’ Tess Gerritsen, New
York Times-bestsellerauteur
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie
2016-10-14 De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de
dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die voor
de buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop.
Maar hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven
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van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels.
Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante
ontdekken zij en haar broer dat het ook anders kan:
overal staan boeken, heerlijke etensgeuren overheersen
en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun
vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin
en Kambili moet alles op alles zetten om haar familie
bijeen te houden.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe
bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist
altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna
vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst
zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste
plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij
vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.
Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op
George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook
niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?
Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net
geometry-regents-exam-0813-answers

als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Nieuwe jaarboeken voor wetenschappelijke theologie
1858
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? Ok ,
toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en
toe. Maar slecht? Nee, cht slecht is hij niet.
Levend water : Viktor Schauberger en het geheim van
natuurlijke energie Olof Alexandersson 2013
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde
bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar
door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge
vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt
intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer
gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets
zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt
zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan
goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt
het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een
stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een
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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?
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie
2017-02-16 In het Nigeria van de jaren zestig, een
land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog,
komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm
dorp werkt als huisknecht voor een
universiteitsprofessor. Olanna heeft haar
luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter
zich gelaten om bij de charismatische professor te gaan
wonen. De derde hoofdpersoon is Richard, een verlegen
Engelsman die in de ban raakt van Olanna's
geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de
gruwelijke burgeroorlog worden deze drie personages
op onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De
explosieve situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit
aan elkaar zwaar op de proef.
Baas Boek
Victoria
n
Quinn 2018-06-11 Tatum
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Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten
mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet
gauw ge mponeerd 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.
Afbeeldingen van zeldzaame gewassen, Nicolas
Meerburgh 1775
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11
Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en
romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich
afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanDeel
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4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a
Girl, de populairste liefdesadviesblog in New York,
beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties ndermans relaties. Ze heeft
n liefde in haar leven:
haar dalmati r, Valentine. Dus heeft ze enkel oog
voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje
in Central Park. De sexy, gespierde advocaat die elke
dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit is
Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat,
hoef je niets te vertellen over relaties; die leiden
nergens toe. Toch spreekt een flirt met de
adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het
park hem wel aan, ook al heeft zij alleen maar
aandacht voor haar hond. Wat als hij nu eens een
hond van iemand leent... zou hij haar dan wel
opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze
alles van relaties weten. Maar terwijl er langzaam
iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat ze
nog een heleboel te leren hebben...
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de
kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige
gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super
Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te
activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel
geometry-regents-exam-0813-answers

verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig
leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde
vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding
en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips)
om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de
low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te
maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan
15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers
Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar
hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke
spanningen van de jaren zestig. De charismatische
Udayan raakt in de ban van een groep radicale
communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen
leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge
bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter
zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de
terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties
lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde
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roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of
we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar
vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in
een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel
loslaat.
Robbie en zijn gave tantes A. C. Temperley 2000 Na de
dood van zijn ouders wordt de 11-jarige Robbie
ondergebracht bij twee lieve tantes die echter ook lid
zijn van een bende oplichters. Als zijn vroegere oppas en
een criminele buurman het op Robbie hebben voorzien,
ontstaat er een geweldige strijd. Vanaf ca. 10 jaar.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij
wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van
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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.
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