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Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als
verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in
1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel
smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en
ze vraagt aan haar familie en vrienden om ze te
verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een
verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen
en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer
dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden.
De kinderen worden verstopt in grafkisten en via
geheime routes door het riool weet Irena met
gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van
elk kind dat ze wist te redden schreef Irena Sendler
de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze
zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
Het leeskabinet 1854
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Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-0303 Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is
een sprankelende roman over liefde in al haar
facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer
breekt. Liefde als het erop aankomt van Daniela
Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die
opgroeiden in de DDR en als jongvolwassenen de
val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika
en Jorinde zijn volwassen geworden tegen het

einde van de ddr en hebben de val van de Muur
meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu
vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het
dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar
geluk en liefde hebben de vijf met elkaar gemeen.
Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden?
Paula ontmoet op een zomeravond haar
toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar
dat sterft en hun verdriet is eindeloos. Judith,
Paula’s beste vriendin, heeft een bijna
meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan
raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een
vrouw die laveert tussen het zorgen voorhaar
kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een
talentvolviolist; de hoop op een mooie toekomst
vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat.
Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een
ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt
gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer
breekt. ‘Wie over honderd jaar iets wil leren over het
leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de
hand van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit
is hét boek dat ik zou willen overhandigen aan
iedereen die meer te weten wil komen over
hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.’
– Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en ontroerend,
zonder ideologische pretenties maar mét uiterst

precieze observaties van het alledaagse.’ –
Deutschlandfunk
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27
Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de
medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich
eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar
hij zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij
iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij
een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent,
hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade
hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te
spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk
had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity
houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer
Skye haar voor een date koppelt aan een vriend,
kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van
jaloezie en weigert haar ronduit op date te laten
gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet
ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens
de tijd. En zijn komst zal hun relatie voor altijd
veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig
tegenover Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk
voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt
hij zich nog slechter door de manier waarop hij
Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om het
goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze
ermee instemt om met hem uit te gaan — op een

echte date.
Een stapje verder Brenda Novak 2018-09-11 Silver
Springs Is deze bad boy niet juist het béste wat
haar kan overkomen? Deel 2 Na een zware
scheiding heeft Sadie Harris moeite de eindjes aan
elkaar te knopen. Als serveerster verdient ze niet
genoeg om rond te komen, laat staan om de voogdij
over haar zoontje te krijgen - een strijd die ze
absoluut wil winnen. Wanneer ze een advertentie
ziet staan voor huishoudster, besluit ze te reageren.
Spannend vindt ze het wel. Ze gaat dan immers
werken voor Dawson Reed, de bad boy die onlangs
terechtstond voor moord! Dawson heeft de mensen
in Silver Springs genoeg reden gegeven om hem te
wantrouwen, maar in dit geval is hij onschuldig. Hij
wil zijn verleden achter zich laten en de
familieboerderij opknappen, zodat zijn gehandicapte
zus weer thuis kan komen wonen. De hulp van de
lieftallige Sadie blijkt al snel onmisbaar. Na een
tijdje merkt hij dat hij méér van haar wil, maar durft
zij het aan iets met hém te beginnen?
De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking
van het sprookje met 4 gekleurde litho's en een
gekleurd omslag. Op de voorkant een afbeelding
van de molenaarszoon en de kat die een laars
aantrekt.
BACCHAE

Euripides 1973
Dromen van vrijheid Robyn Carr 2020-09-29 Virgin
River 11 – Dromen van vrijheid De bekende Virgin
River-boeken nu verfilmd voor Netflix Omdat hij
verlangt naar een nieuwe start vertrekt Clay
Tahoma naar het noorden van Californië, waar hij in
de dierenkliniek en stallen van zijn oude vriend Nate
Jensen gaat werken. In Virgin River wordt hij door
iedereen met open armen ontvangen... behalve
door de mooie Lilly Yazhi. Deze kleine sterke vrouw
intrigeert Clay in hoge mate. Hijzelf heeft de naam
een paardenfluisteraar te zijn, en hij is bezig een
getraumatiseerde jonge hengst te behandelen. Met
zijn ervaring krijgt hij veel voor elkaar, maar wat Lilly
in korte tijd als vanzelfsprekend met het paard
bereikt, is onvoorstelbaar. Clay wil Lilly graag beter
leren kennen, maar ze houdt hem op een afstand.
Heeft ze misschien iets naars meegemaakt, of ziet
ze hem gewoon niet zitten? Hij is vastbesloten uit te
vinden wat er achter haar afwijzende houding zit en
haar over te halen hem te vertrouwen. Zal de magie
van Virgin River ook voor hem werken?
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een
huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward,
Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om
hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans
om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder

geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het
pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele
historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per
stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun
nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid
zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de
burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello,
een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en
wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties.
Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit
als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen
leven op te bouwen. Van de Australische Edward
en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’
zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met
haar vriend een huis te kopen maar die in Londen
geen schijn van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje
zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai
leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen.
Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit
deze reacties die mensen te vinden die passen bij
hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te
maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke
romans op haar naam staan die zich (deels)

afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar
Italiaanse zomers en geniet!
WHAM! George & ik Andrew Ridgeley 2019-10-07
Andrew Ridgeley was de helft van een van de
beroemdste bands ter wereld. Voor het eerst vertelt
hij het verhaal van Wham!, zijn levenslange
vriendschap met George Michael en hoe zij de
muziekscene in de jaren tachtig veranderden met
hun aanstekelijke hits die nog steeds worden
gedraaid. Als jonge tiener was Andrew John
Ridgeley absoluut zeker van één ding: dat hij in een
band zou spelen en liedjes zou schrijven. Door de
vriendschap die hij sluit met zijn klasgenoot
Georgios Kyriacos Panayiotou komt die droom tot
leven: in slechts drie jaar na het oprichten van
Wham! stonden Andrew en Georgios – alias
George Michael – wereldwijd bovenaan de hitlijsten.
Met hits als 'Club Tropicana', 'Last Christmas' en
'Wake Me Up Before You Go-Go' kleuren ze
menige tienerkamer. Drie jaar na de tragische dood
van George besluit Andrew zijn eerst boek te
schrijven. In Wham! George & ik beschrijft Andrew
die buitengewone jaren met humor, liefde en
openheid. Vrolijk, eerlijk, grappig en soms pijnlijk: dit
is het unieke verhaal over die bijzondere
muziekvriendschap: Wham! 'Wham! ging over
vrijheid, onafhankelijkheid en de uitbundigheid van

de jeugd. Het idee dat alles mogelijk is als je jong
bent.'
Standard & Poor's Stock Reports 2007-04
De dochter van de President James Patterson 202106-07 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
De hemelverdiener Ayad Akhtar 2012-02-28 Een
groots debuut over een Amerikaans-islamitisch
gezin dat worstelt met geloof en trouw, en een plek
probeert te vinden tussen twee culturen. Nog
voordat hij haar ooit ontmoet heeft, is de
twaalfjarige Hayat al gebiologeerd door Mina, een
goede vriendin van zijn moeder. De verhalen over
deze mooie, briljante vrouw maken haar bij
voorbaat tot een legende. Hij ziet reikhalzend uit
naar haar komst. Mina is Pakistan namelijk
ontvlucht en komt bij hen in Amerika wonen. Hayats
vader is minder enthousiast. Hij heeft bij zijn vertrek
uit Pakistan bewust de fundamentalistische wereld
achter zich gelaten en probeert zich zo goed
mogelijk aan te passen aan zijn nieuwe, westerse
leven. De komst van Mina brengt echter weer
vrolijkheid en geluk in het gezin, waarin vaak
onenigheid heerst. Ook laat Mina Hayat
kennismaken met de schoonheid en kracht van de
Koran. Voor de ogen van zijn vader verandert hij
volledig. Wanneer Mina het gezin verlaat om haar
eigen leven te gaan leiden, wordt Hayat zo diep
getroffen door gevoelens van jaloezie dat zijn
gedrag rampzalige gevolgen heeft voor de mensen
van wie hij het meest houdt
The National Directory of Addresses and Telephone
Numbers
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De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven
worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun
woning door een inbreker neergeslagen: een
boekenverzamelaar met een zwaar boek, een
kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide
mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens
verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur
Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen
een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische
figuur werd achtergelaten die niets met de
overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan
overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn
team denkt daar anders over. En dan valt een derde
slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij
persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het
emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van
ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een
soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Max en de toverstenen Marcus Pfister 1997
Rotsmuis Max vindt een flonkerende steen vol licht
en warmte. Natuurlijk willen alle andere muizen ook
zo'n steen. Verhaal met een goed en een slecht
einde. Prentenboek met grote illustraties in kleur en
flonkerfolie in goud. Vanaf ca. 5 jaar.
Tao te ching Lao Zi 2009 Geïllustreerde inleiding in

het taoïsme.
Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09
In Rusland is de macht van president Valeri Volodin
tanende en in een poging het verloren gegane
terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn ambities
naar het buitenland. Omdat de Verenigde Staten in
het verleden dergelijke expansieplannen altijd
hebben gedwarsboomd, besluit Volodin tot een
andere aanpak. Een drijvende gasinstallatie in
Litouwen wordt opgeblazen. In Venezuela wordt
een aanklager vermoord. Bij een aanval op een
trein met Russische troepen vallen tientallen doden.
Wereldwijde chaos is het gevolg. De
terreuraanslagen lijken niets met elkaar te maken te
hebben, tot president Jack Ryan een beangstigend
patroon ontdekt. Maar hij heeft geen bewijs...
Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-0201 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie,
ambitie en liefde van een van de belangrijkste
hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is
een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die
uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de
universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van
ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een
destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s
zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke
carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook

hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem
eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn vader,
besluit Hans zijn carrière af te breken en een
andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een
twijfelaar’ schreef Ethan Canin een monumentale
roman over de obsessieve drang het
onverwoordbare te uiten in formules, kunst en
literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig
boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire
prestatie.’ – ‘Publishers Weekly’
Inleiding handelsrecht Ph. H. J. G. van Huizen 2006
Leerboek voor het universitair basisdoctoraal
onderwijs.
Greenwood Michael Christie 2020-10-06
Meesterlijke familiegeschiedenis over houthakkers
en natuurbeschermers in een stervend bos. Urgente
en actuele pageturner. Ze komen voor de bomen.
Het is 2038. Jacinda (Jake) Greenwood werkt als
een overgekwalificeerde tourgids op Greenwood
Island in een van de laatst overgebleven bossen ter
wereld na de Grote Droogte. De link tussen het
eiland en haar familienaam leek altijd toeval, totdat
er iemand met een boek over haar
familiegeschiedenis verschijnt. We worden terug de
tijd in genomen en ontmoeten de rest van de familie
Greenwood: Liam, een gewonde timmerman die zijn
dood in de ogen kijkt. Willow, een milieuactiviste die

vastbesloten is de zonden van haar vader Harris,
ooit een groot houtmagnaat, goed te maken. En
Everett, een landloper die een vondeling redt en
daarmee het lot van de komende generaties
bezegelt...
Het recht en de maatschappij Hendrik Jacob
Hamaker 1888
Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08
De jonge Suewellyn Mateland heeft maar één
droom voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het kost,
in het Mateland familiekasteel wonen in Engeland.
Maar Suewellyn, woonachtig op een klein eiland in
de Stille Zuidzee, heeft als buitenechtelijk kind geen
enkel recht op het kasteel dus hoe zou ze deze
droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een
tragische ramp op het eiland ziet ze plotseling de
omstreden oplossing om haar intrede te maken in
het fabelachtige kasteel. Ze raakt verstrikt in haar
eigen web van bizarre leugens en bedrog. Weet ze
haar diepe geheim verborgen te houden of wordt ze
ontmaskerd? Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren met
haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef verschillende

genres onder meerdere pseudoniemen, variërend
van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als
Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische
romans die gaan over romantiek met een tintje
mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200
boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen
en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht
zijn.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 200807-11 De Experimentele klinische psychologie
draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele
stoornissen, waaronder angststoornissen.
Angststoornissen zijn de meest voorkomende
psychiatrische stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van
ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie
voor angststoornissen is effectief, maar nog verre
van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het
geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar.
Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een symmetrie is tussen het
ontstaan en terugdringen van angst. Kortom,
behandelingen zouden regelrecht kunnen worden
afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist
gebleken. Gedragsverandering kent andere

wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen
dat experimenteel onderzoek naar de
onderliggende mechanismen van
gedragsverandering noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van effectievere behandelingen.
Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op
het versterken van nieuw gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het
verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen
dan zal angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.
Het huis van mijn moeder Lynn Austin 2013-08-16
Nieuwe roman in de stijl van bestseller Eva's
dochters. Vier generaties vrouwen, elk op zoek naar
een beter bestaan dan dat van hun moeder.
Vijfendertig jaar geleden verbrak Kathleen het
contact met haar familie - net als haar moeder en
grootmoeder vóór haar deden, liet ze alles achter
zich en bouwde ze elders een nieuw bestaan op.
Ogenschijnlijk heeft Kathleen alles gekregen
waarnaar ze verlangde: ze is gtrouwd met een
zorgzame man, heeft een geweldige dochter en
komt in materieel opzicht niets te kort. Maar onder
de oppervlakte vertoont haar leven barsten en
scheuren. De wonden van Kathleens jeugd zijn
nooit geheeld. Haar relatie met haar dochter staat

onder druk, omdat Kathleen niet weet hoe ze haar
liefde moet tonen. Wanneer ze onverwacht wordt
uitgenodigd om haar familie te bezoeken, besluit ze
het verleden onder ogen te zien en eindelijk te
spreken over alles wat ze al die jaren verzwegen
heeft. Misschien kan ze in de keuzes van haar
moeder en grootmoeder de antwoorden vinden op
haar vragen... en misschien ligt daar ook de weg
naar haar dochters hart.
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 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-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiografische roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in
de omgeving van New York.
Ondermajordomus Minor Patrick deWitt 2015-10-27
Een romantische avonturenroman, een fabel zonder
moraal en een inktzwarte komedie ineen: dit nieuwe
boek van Patrick deWitt gaat over de jonge Lucien
(Lucy) Minor, dwangmatig leugenaar, onbeminde
eenzaat in een dorp vol reuzen, die een betrekking
aanvaardt als ‘ondermajordomus’ op een grimmig
kasteel in een afgelegen bergstreek, ‘een beslissing
die leidde tot velerlei verwikkelingen, waaronder,
maar niet uitsluitend, ware liefde, bitter hartzeer,
withete geestesangst en een acute aandrang tot
moorden’. Op het kasteel en in het onderhorige
dorp ontmoet hij onder anderen een melancholieke
butler, een krankzinnige baron, een clubje aan
seksuele uitspattingen verslaafde aristocraten, een
koppel sympathieke dieven en niet te vergeten de
aanminnige Klara, om wier hand hij dingt met een
buitengewoon knappe partizaan.
Woodall's Eastern Campground Directory Woodall's
Publications Corp 2007 This up-to-date volume
includes detailed descriptions of each facility, easyto-follow driving directions, local attractions,
camping fees, restrictions, and contact data for

public and private campgrounds and sites
throughout the eastern region of the United States
and Canada. Original.
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van
Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College.
Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een
aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze
dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van
een strakke planning en van haar eigen schema.
Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan
de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin
nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en
bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa
de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is,
maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt
erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven
aan haar gevoelens zou echter haar baan en
reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan
elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde
verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom
het Thorbecke College van de hand van Lizzie van
den Ham.
Het emissie-syndicaat Alexander Hendrik Wertheim
1891
Zwanger van de miljonair ; Spel van begeerte (2-in1) Maureen Child 2017-01-10 Baby van de baas -Ze

is zwanger... van haar baas! (1) ZWANGER VAN
DE MILJONAIR - Wat denkt Brady Finn wel niet?
Dat hij het Ierse kasteel waar zij al drie jaar
manager is zomaar kan ombouwen tot een
luxehotel voor gameliefhebbers? Aine Donovan
verzet zich met hand en tand tegen zijn plannen en ook tegen het verlangen dat hij in haar wekt. Dat
laatste blijkt tevergeefs, want al snel ligt ze in zijn
armen. Maar dan blijkt ze zwanger te zijn... (2)
SPEL VAN BEGEERTE - Toen Jenny Marshall
gamemagnaat Mike Ryan tegen het lijf liep, dacht
ze de ware te hebben gevonden. Maar hij
beschuldigde haar ineens van spionage en ging
ervandoor. Net nu ze denkt dat ze over hem heen
is, blijkt hij haar nieuwe baas te zijn! Hoewel hij haar
duidelijk niet vertrouwt, belandt ze toch weer bij
hem in bed. En dat blijft niet zonder gevolgen. Hoe
kan ze hem ervan overtuigen dat haar
zwangerschap geen vooropgezet plan is? Deze
verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Zwart Erewoord Victoria Quinn 2018-06-14 Ik heb
alles voor Rome opgegeven. De enige vrouw waar
ik niet zonder kon leven. Maar kon ik me aan mijn
belofte houden en mijn rug naar alles toekeren?
Zou ik echt mijn leven als Dominant achter me
kunnen laten? Of zou ik haar alsnog mee de

duisternis intrekken?
Het verraad van het Noorderkwartier Henk F. K. van
Nierop 1999 Beschrijving van de beruchte zaak uit
de Tachtigjarige oorlog, waarbij in Noord-Holland in
1575 mensen werden gefolterd en ter dood
gebracht door de Geuzen wegens een nietbestaand verraad aan de Spanjaarden.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20
Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook
volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis
cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee
vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al
dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan
bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn
team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven.
Intussen wordt in een containerpark in Leuven een
afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is
zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dnaonderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de
reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder
te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook
volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt
welke reden er achter de gruwelijke verminking zit.

De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem
eerst wil geloven.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24
Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk
van een Griekse god, is eraan gewend dat de
mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het
onopvallende serveerstertje dat hem op een feest
vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld,
wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk!
Als ze hem echter een foto laat zien van haar
zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse
gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende
herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura
met hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van
plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij
zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Beknopte beschrijving van de kunstvoorwerpen
tentoongesteld in het Koninklijk kabinet ...
Mauritshuis (Hague, Netherlands) 1888
Prinses van de Griek Chantelle Shaw 2011-11-08
Prinses Kitty Karedes is zwanger van Nikos
Angelaki, een man die ze nauwelijks kent! Dit
schandaal kan het koningshuis ten val brengen, dus
zal ze het kind alleen en in het geheim moeten
opvoeden. De trotse Griek eist echter dat ze met

hem trouwt, en het kan hem niets schelen dat er
geen liefde in het spel is. De huwelijksnacht zal
immers vurig genoeg zijn...
Automotive News 1980-04
Geboren in schande Nora Roberts 2015-12-01 Tom
Concannon is een rasechte Ier: een dromer, een
man van het grote gebaar, maar bovenal vader. Hij
is gek op zijn dochters, en wat hem betreft zijn ze
perfect - hoe verschillend ze alle drie ook zijn... Deel
3 Shannon woont in de VS en weet pas sinds kort
dat Tom haar vader was. Sindsdien voelt ze zich
stuurloos - ze weet niet meer goed wie ze zelf is.
Wanneer ze een uitnodiging krijgt van Brianna, haar
halfzus, besluit ze daar dan ook op in te gaan. Het
gevoel van herkenning dat Ierland haar geeft,
overvalt haar. Net als het feit dat Brianna's
buurman, Murphy, niet alleen heel erg aantrekkelijk
is, maar op zijn beurt beweert dat hij háár herkent als de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht.
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