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Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een
feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd
is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om
de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden
van de duivel.
Een wonderbaarlijk politicus Hubert Smeets 2021-01-15
Monumentale biografie van Hans van Mierlo Hans van Mierlo – de
onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie – kwam laat tot
bloei. Pas toen hij na een moeizame rechtenstudie in het katholieke
Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen, vond hij,
meevarend op de golf van veranderingen in de jaren zestig, zijn plek:
eerst als journalist en vanaf 1966 als partijleider van D66. Van Mierlo
stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van de
twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de
paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist
hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen kwamen niet van de
grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie.
Maar al die jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn
intellectuele uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden
naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en
historicus Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo’s privéarchieven
mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de twijfelaar Van Mierlo een
intellectuele levenshouding was, geen kille machtsstrijd – al was hij niet
vies van de macht. Een wonderbaarlijk politicus is het portret van een
zoeker en een tobber, van een politicus die geen politicus was, maar
Nederland wel vormgaf.
SAP Enterprise Portfolio and Project Management Joseph Alexander
Soosaimuthu 2022-01-05 Learn the fundamentals of SAP Enterprise
Project and Portfolio management Project Systems (PS), Portfolio and
Project Management (PPM) and Commercial Project Management (CPM)
and their integration with other SAP modules. This book covers various
business scenarios from different industries including the public sector,
engineering and construction, professional services, telecom, mining,
chemical, and pharmaceutical. Author Joseph Alexander Soosaimuthu
will help you understand common business challenges and pain areas
faced in portfolio, program and project management, and will provide
suitable recommendations to overcome these challenges. This book not
only suggests solutions within SAP, but also provides workarounds or
integrations with third-party tools based on various Industry-specific
business requirements. SAP Portfolio and Project Management addresses
commonly asked questions regarding SAP EPPM implementation and
deployment, and conveys a framework to facilitate engagement and
discussion with key stakeholders. This provides coverage of SAP onpremise solutions with ECC 6.08 and SAP PPM 6.1 deployed on the same
client, as well as S/4 HANA On-Premise 2020 with integration to BPC and
BI/W systems. Interface with other third-party schedule management,
estimation, costing and forecasting applications are also covered in this
book. After completing SAP Portfolio and Project Management, you will
be able to implement SAP Enterprise Portfolio and Project Management
based on industry best practices. For your reference, you’ll also gain a
list of development objects and a functionality list by Industry, and a
Fiori apps list for Enterprise Portfolio and Project Management (EPPM).
What You Will Learn Understand the fundamentals of project, program
and portfolio management within SAP EPPM Master the art of project
forecasting and scheduling integrations with other SAP modules Gain
knowledge of the different interface options for scheduling, estimation,
costing and forecasting third party applications Learn EPPM industry
best practices, and how to address industry-specific business challenges
Leverage operational and strategic reporting within EPPM Who This
Book For Functional consultants and business analysts who are involved
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in SAP EPPM (PS, PPM and CPM) deployment and clients who are
interested and are in the process of having SAP EPPM deployed for their
Enterprise.
Helemaal de zijne Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 6 - Helemaal
de zijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert
uiteindelijk toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet
dat alleen wel onder een duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet
puur zakelijk blijven. Hij heeft haar hart al eens gebroken, en ook al was
dat jaren geleden, ze weet nog goed hoeveel moeite het haar heeft
gekost die dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles
nog steeds iets voor hem, ze zal voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn
verblijf in Fool's Gold maar van korte duur... Deel 6 van de serie Fool’s
Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Het komt wel goed met jou E. L. Todd 2021-07-01 Silke geeft haar
gevoelens aan zichzelf toe, ook al wil ze dat niet. Ze haat Arsen om wat
hij haar heeft aangedaan, maar ze haat het feit dat ze nog steeds van
hem houdt nog meer. Het zou gemakkelijk zijn om bij Pike te blijven,
maar er was geen passie in die relatie. Waarom is ze zo geobsedeerd
door deze ex-gedetineerde? Waarom kan ze niet uit zijn buurt blijven?
Roland en Jasmine hebben afgesproken in een bar, en ze hebben het over
hun relaties. Jasmine dringt erop aan dat Roland uit de kast komt en de
waarheid vertelt. Heath verdient het niet om een vunzig geheim te zijn.
Roland weet dat dit waar is, maar zal dat iets veranderen? Reid geniet
van zijn tijd met Jasmine en wanneer ze een avondje gaan bowlen, begint
het hem te dagen dat zij misschien de ware voor hem is. Maar hij is
verward door haar complete onverschilligheid aan het eind van de avond.
Waarom gaat ze er altijd van uit dat hij weg wil? Waarom gaat ze er altijd
van uit dat hij niet geïnteresseerd is? Is er iets dat ze hem niet vertelt?
Slade en Trinity bereiden zich voor op hun bruiloft, maar ze hebben
allebei verschillende ideeën over wat ze willen. Skye en Cayson helpen
met de planning, maar dat leidt meestal tot ruzie. Clementine gaat er
eindelijk mee akkoord om haar relatie met Ward openbaar te maken,
maar hoe zal Cayson reageren? Sean gaat naar huis, naar zijn
liefhebbende vrouw, maar dan slaat totaal onverwacht het noodlot toe.
Wat zal er met zijn gezin gebeuren?
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont
in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is.
Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra
omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen
met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken?
Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een
briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van
Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor
beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers.
Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend
werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig
voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland
'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van
plan het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor
hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de
getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk,
want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het
brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu
is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren! Ze
Downloaded from besteblogs.nl on August 11, 2022 by guest

doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen
samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar
voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Onland Arnaldur Indridason 2016-05-03 IJsland, 1979. In een meer bij de
krachtcentrale op Reykjanes ontdekt een vrouw een verminkt lichaam. Er
zijn aanwijzingen dat de dode iets te maken heeft gehad met de militaire
basis op de Miðnesheiði. Daar stelt men echter geen prijs op
samenwerking met de IJslandse politie. Erlendur en zijn mentor Marion
Briem proberen via allerlei omwegen informatie te verzamelen.
Erlendurs aandacht wordt bovendien in beslag genomen door een andere
zaak: die van een meisje uit Reykjavík, dat ongeveer vijfentwintig jaar
eerder spoorloos is verdwenen.
Serena Ron Rash 2014-03-19 Het pasgetrouwde stel Pemberton vertrekt
in de jaren twintig vanuit Boston naar de bergen van North Carolina om
daar fortuin te maken in de houthandel. Serena dwingt meteen respect af
door haar kennis van zaken en haar keiharde optreden binnen het
houtkamp. Samen zwaaien de Pembertons er de scepter en ze rekenen
hardhandig af met natuurbeschermers en diegenen die zich niet houden
aan de wetten van het kamp. Hun gepassioneerde relatie begint echter
barsten te vertonen wanneer blijkt dat Serena geen kinderen kan krijgen.
Haar man moet er alles aan doen om zijn onwettige zoon Jacob te
beschermen tegen Serena’s wraakzucht.
De Onvoldoende Sara Ney 2020-05-02 'Sensationeel en sterk, een harten
brekend en hartverwarmend verhaal dat zo veel meer is dan de titel
alleen' – bookaliciousbabes.com boekenblog – Zeke Daniels is niet
gewoonweg een hufter, het is een klootz*k. Doordat hij zich gedraagt als
enorme eikel, houdt Zeke Daniels mensen op een afstand. Hij heeft geen
interesse in een relatie… Dat hebben de meeste eikels niet. Uitgaan met
een meisje? Samen een stelletje vormen? Nope. Niets voor hem. Het lukt
hem amper de relatie met zijn familie te onderhouden*.* Zelfs zijn eigen
vrienden mogen hem niet. Althans, niet echt. Waarom blijft hij dan maar
denken aan Violet DeLuca? Lieve, stille Violet… Zijn tegenpool op alle
vlakken. Het licht tegenover zijn duisternis. Zelfs haar naam klinkt als
een zonnestraaltje, als een 'ze leefden nog lang en gelukkig' en al die
andere ellende. Voilet, die hem bijles moet gaan geven omdat hij anders
zakt voor een belangrijk tentamen... Voilet, die langzaam maar zeker zijn
hufterhart binnendringt… Voilet, die er achterkomt wie Zeke Daniels
daadwerkelijk is… Misschien niet eens zo'n hufter als hij iedereen wil
doen geloven.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De
politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde
en laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks
raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd
om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie
Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden
Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen
aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische
piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid
niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in
de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric
Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet Lark
Cummings terechtstaan voor het verduisteren van tienduizenden ponden.
Niemand schijnt te willen geloven dat ze onschuldig is. James Wolfe, de
bikkelharde en helaas erg aantrekkelijke advocaat van de tegenpartij,
lijkt nog het meest overtuigd te zijn van haar kwade bedoelingen. Dan
wordt de zaak plotseling geseponeerd en krijgt ze ook nog eens een baan
aangeboden door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft gezegd,
ontdekt ze dat de zoon van haar nieuwe werkgever niemand minder is
dan James Wolfe. Wat voor een spelletje speelt hij met haar? Dit verhaal
is eerder verschenen.
Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa Jewells
meest succesvolle en meest aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was
vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar hele leven nog voor zich. En
toen, in een oogwenk, was Ellie verdwenen. Tien jaar later heeft Laurel
de hoop nog altijd niet opgegeven dat ze Ellie zal vinden. Als ze een
charismatische man leert kennen voor wie ze als een blok valt, brengt dit
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wat licht in haar leven. Maar wat haar volledig de adem beneemt is zijn
negenjarige dochter. Want dat meisje is het evenbeeld van Ellie. En alle
onbeantwoorde vragen die Laurel al zo lang achtervolgen komen in volle
vaart terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft er nog steeds
geheimen prijs te geven? 'Ik daag je uit om dit boek neer te leggen
voordat je bij het hartverscheurende einde bent gekomen.' - DAILY
EXPRESS
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans
om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team
kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien
dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen
angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident
te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk
geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch
wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda
opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet
toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van
de ondergang te redden...
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details
die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger
willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al bijna
donker als een opblaasboot de haven van Råå uit vaart, met aan boord
een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt bepaald door
de dobbelstenen: er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog
niet. De politie van Helsingborg is weken bezig geweest met meerdere,
complexe moordzaken. De slachtoffers zijn gemarteld, gewurgd en
verbrand. En elke moord is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk
opgelost denken te hebben, wordt er opnieuw een lichaam ontdekt.
Fabian Risk en zijn team beseffen dat alles wat ze dachten te weten niet
waar is.
Niet alles is liefde Rachel Gibson 2011-07-07 Clares societybruiloft is
duidelijk van de baan als ze haar verloofde met de
wasmachinemonteur(!) betrapt. Het ene moment beleeft ze, in een
prachtige roze trouwjurk die ze nooit meer zal dragen het
verschrikkelijkste moment van haar leven en het volgende moment wordt
ze wakker met de ergste kater van haar leven Tot overmaat van ramp
ontdekt ze dat ze weinig meer aan heeft dan een sexy niemendalletje en
dat ze in bed ligt met Sebastian Vaughan, vroeger haar onbereikbare
jeugdliefde, maar nu een sexy journalist die de wereld over reist. Ergens
tussen de toast en de ochtendthee is haar leven veranderd in een
complete puinhoop. Clare besluit de liefde voorlopig af te zweren, maar
Sebastian is niet van plan te vertrekken. De herinnering aan zijn sixpack
doet Clares knieën knikken, en de manier waarop Sebastian haar kust
kan ze onmogelijk vergeten. Zal hij haar op andere gedachten kunnen
brengen? Waar we je vooral enthousiast voor willen maken is de
heerlijke schrijfstijl van Rachel Gibson. Alle woorden zijn raak, de
dialogen treffend, en als lezer zit je binnen no time middenin het verhaal.
Krenten in de pap zijn de steamy en bepaald niet gecensureerde
'ontmoetingen' tussen de hoofdpersonen. Gibson is op dit moment
helemaal hot in Amerika, en wij begrijpen wel waarom: lezen dit boek!
Lifestylelog.nl
Cyclus van de Schaduwen: einde W.M. Caers Wanneer de sterkhouder
van de Sterrenstad spoorloos verdwijnt, wordt de wereld andermaal in
chaos gestort. Maar dan vertrekt de Schaduw die iedereen is vergeten op
zoek naar hem. Het afsluitende deel van de Cyclus van de Schaduw
De tiran Penelope Sky 2020-01-30 Ik ben verliefd geworden op Cato en
ik ben niet bang om het te zeggen. Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik
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gestaan haar iets aan te doen. Wie van hen heeft dit geschreven? En wie
kan Joni nog vertrouwen? voor de fans van Jojo Moyes en Liane Moriarty
‘Wie is de schrijver van de vijfde brief? Deze roman laat treffend zien hoe
onbetrouwbaar zulke lange vriendschappen soms kunnen zijn.’
Publishers Weekly
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Emerging Themes in Information Systems and Organization
Studies Andrea Carugati Arhus School of Business 2011-05-27 This book
consists of an anthology of writings. The aim is to honour Marco to
celebrate the 35th year of his academic career . The book consists of a
collection of selected opinions in the field of IS. Some themes are: IT and
Information Systems organizational impacts, Systems development,
Business process management, Business organization, e-government,
social impact of IT.
De danseres en het mes Geert van Istendael 2020-09-15 Brussel, een jaar
na de aanslagen van 2016. Een prestigieus festival met experimenteel
ballet. Een moord, tientallen verdachten, honderden sporen en geen
enkel alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn legio. Is er opnieuw
een terrorist op pad? Was het verterende afgunst tussen kunstenaars? Of
iets wat niemand kan vermoeden? De kettingrokende, altijd knorrige
commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali Demir, proberen
samen met hun brigadiers, twee jonge, slagvaardige meiden, een pad te
vinden door een labyrint van veronderstellingen en mogelijkheden.
Zullen zij erin slagen het kluwen te ontwarren?
Verlangende Duisternis Hannah Hill 2020-10-09 Meegenomen naar
Masons domein, ontdekte ik hoe veel erger mijn situatie nog kon worden.
De hindernissen die we hadden genomen, bleken kinderspel in
vergelijking met degene die we nog moesten nemen. De duisternis in
Mason verlangde meer van mij dan ik had te geven. Toch was ik niet in
staat om eraan te ontsnappen. Overtuigd van onze connectie, wist Mason
mijn onderdrukte gevoelens voor hem bloot te leggen. Maar mijn
verlangen naar zijn gevoelens bleef onbeantwoord. Hij schroomde niet
om mij eraan te herinneren wat mijn plaats was in zijn wereld. Een
liefdeloze wereld, waarin ik als zijn bezit geen stem had. Zo maakte
Mason het me onmogelijk om ervan overtuigd te blijven dat hij mij net zo
lief had als ik hem. We belandden in een impasse en de uitkomst daarvan
kon zowel ons keerpunt als ons einde betekenen.

weet wat hij voelt. Zelfs als hij niet de ballen heeft om het toe te geven.
Onze dochter zal binnenkort worden geboren en onze levens zullen dan
voor altijd veranderen. Zal Cato het verleden loslaten? Zal hij zijn belofte
kunnen loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik nooit meer terug
moeten komen?
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een
revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding
van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen.
Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van
het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die
niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel
zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband
met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner
iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak
op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer
dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie
rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de
hoofdrol.
De vijfde brief Nicola Moriarty 2017-09-26 Nicola Moriarty schreef de
feelgoodroman ‘De vijfde brief’(The Fifth Letter) Moriarty komt uit een
schrijversfamilie; ook haar zussen Liane Moriarty en Jaclyn Moriarty
staan regelmatig in de bestsellerlijsten. Al op de middelbare school
waren Joni, Deb, Eden en Trina de beste vriendinnen. Ze deelden altijd
alles – roddels, verliefdheden, geheimen. Maar sindsdien zijn hun levens
elk een eigen richting op gegaan, en zelfs hun jaarlijkse weekje weg met
z’n vieren voelt steeds meer als een verplichting. Dit jaar heeft Joni een
plan: eindelijk weer eens écht naar elkaar luisteren. Elk van hen schrijft
een brief, met daarin een geheim dat ze nog nooit met elkaar gedeeld
hebben. De uitkomst maakt pijnlijk duidelijk dat ze elkaar lang niet zo
goed kenden als ze dachten. Dan ontdekt Joni een vijfde brief, een brief
waarin een van hen vertelt hoezeer ze een van haar vriendinnen háát om
iets wat jaren geleden is gebeurd, en hoe vaak ze op het punt heeft
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