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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.
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...
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
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 201702-27 In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun
lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen
aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de moorden – en het
gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige.
Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een
voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet
dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen te
dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te
lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het
uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn
psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een
ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan.
Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met
haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel
voor haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere
psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog
jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met
een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de
nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King 2009 Dit boek richt
zich met name op de meer serieuze hobby-fotograaf. Het eerste deel
laat zien wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera,
deel twee bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte
foto. Hierbij is aandacht voor digitale aspecten als pixels en
bestandsformaten, maar meer nog voor de foto-techniek van alle
tijden: het gebruik van f-stops, sluitertijden, belichting en
scherptediepte en het maken van goede portret-, landschaps- en
actie-foto's. Deel drie behandelt de computerkant: foto's digitaal
archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web publiceren. Het
afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog betere digitale

foto's, informatiebronnen op internet en onderhoudstips voor de
camera.
Het Lievemeisjeshuis Sara X 2021-09-15 Heerlijk, creatief, liefdevol,
teder, vurig, overweldigend en bevredigend... of rauw, afstompend,
pijnlijk, vernederend, bedreigend, goor en traumatiserend... Seks kan
vele vormen aannemen. De meesten van ons kennen er enkele van.
Een lievemeisje kent ze allemaal. In dit autobiografisch boek vertelt
Sara X openhartig over wat het betekent om een lievemeisje te zijn.
Haar verhaal is dat van een ongewone jeugd, waarin ze voorbereid
werd op een ongewone lotsbestemming, in dienst van een
geheimzinnig en ideaal wezen, de Man. Soms romantisch, soms
heftig - en altijd expliciet - beschrijft ze hoe ze met verlangen en
opwinding uitkeek naar een sprookjestoekomst vol extase en erotisch
genoegen. Hoe ze de volwassenheid bereikte. En hoe haar rose
lievemeisjeswereld in duizend scherpe stukjes uit elkaar viel...
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal
onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit,
integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit
onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze
behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de
betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden
van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving.
Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen
mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van
positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe
reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is,
neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in
ogenschouw.
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.
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de

moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G.
Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is
aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend
lezen. De oorlog der Werelden vertelt over een invasie van
Martianen, die, na een explosie op Mars, naar de aarde zijn
afgereisd. De Martianen blijken verre van vredelievend te zijn en
beginnen een offensief tegen de mensen.
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is verbijsterd.
Gelooft David Katcherton nou echt dat hij zomaar haar leven op zijn
kop kan zetten? Niet alleen kondigt hij aan dat hij haar familiebedrijf
wil overnemen, hij beweert bovendien dat hij haar óók wil veroveren!
Gaandeweg moet ze echter toegeven dat hij serieus lijkt, zowel
zakelijk als in de liefde... en dat hij haar bepaald niet koud laat. Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Onschuld is als een tere bloem Victoria Holt 2021-05-19 Het lijkt alsof
geen enkele tragedie Davina Glentyre bespaard blijft. Haar moeder
overlijdt op jonge leeftijd en haar vader wordt vermoord, waar zij
uiteindelijk haar hele leven beschuldigd van wordt. Ze besluit alle
ellende achter zich te laten en te verhuizen naar Zuid-Afrika. Hier
wordt ze opgevangen door een aantrekkelijke zakenman en zijn zieke
vrouw. Ze staat aan de rand van een nieuw, gelukkig leven, maar dan
breekt de verschrikkelijke Boerenoorlog uit over het land. Lukt het
Davina om haar duistere familiegeheimen verborgen te houden?
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 boeken in verschillende
genres onder diverse 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.
Databases David M. Kroenke 2017
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Windows Vista voor Dummies

A. Rathbone 2007
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce
2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur
heeft fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages
met een psychologische kant die zo goed beschreven is dat we
voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun
succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je wakker van de
eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de
bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die begint met de #1 bestseller
EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de
buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze chemische
stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt en het duidelijk wordt dat er
een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste
troef in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om terug
te keren naar het heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds
opgeschrokken door de aanvallen op haar familie, is terughoudend.
Toch weet Riley dat ze geen andere keuze heeft naarmate de
lichamen zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden.
De zaak brengt Riley diep in de verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest van de
moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze op jacht is naar de meest
angstaanjagende moordenaar van allemaal: iemand wiens waanzin
geen diepte kent - en die er misschien toch gewoon schokkend
doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende, duistere
psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat
je tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige
serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
Word 2007 voor Dummies D. Gookin 2007
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.
Het einde der tijden Froideval 2012
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?
Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE
TOEKOMST - Hoe durft ze? Andreas Fafalios is razend. Zijn
assistente eist zomaar negen maanden verlof, en dat terwijl de
biljonair niet zonder haar kan. Ze regelt immers alles voor hem, tot en
met het afdanken van zijn vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten
huwelijk vraagt... (2) SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand
vermoedt dat Billie als een berg opziet tegen haar huwelijksnacht met
de knappe Andreas. De vurige Griek rekent erop dat ze als maagd bij
hem in het huwelijksbed stapt. En dat is nu juist het probleem: hoe
kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen de eerste en enige
man is in haar leven, maar ook de vader van haar kind?
Six Sigma voor Dummies Craig Gygi 2007 Inleiding tot een methode
voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen in bedrijven en
bij de overheid.
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd
kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede
kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat
erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft

ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The
Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze
extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold
gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft
opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald
goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas
Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit
verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Chris Bryant's CCNP Switch 300-115 Study Guide Chris Bryant 201511-12 Get the Kindle version FREE when you purchase the hard copy
version here on Amazon! To access your free ebook after your
purchase of the hard copy, just log in to Amazon and head to https:
//www.amazon.com/gp/digital/ep-landing-page. Thanks! (Please Note:
The free ebook offer is currently only available in the US.) The Kindle
formatting issue mentioned in some reviews has been fixed. Thanks
for your patience!: ) The CCNP SWITCH 300-115 exam is the first
hurdle between you and the CCNP, and my study guide is
guaranteed to help you pass this exam AND be prepared to work with
Cisco switches in real-world environments! This exam demands
mastery of complex topics from advanced STP configuration to switch
security, from multilayer switching to multicasting, and everything in
between! I'm going to help you master these topics and earn your
CCNP with my crystal-clear, BS-free CCNP SWITCH 300-115 Study
Guide -- now available in hard copy for the first time! This study guide
is absolutely packed with configurations and screen shots from REAL
Cisco switches, and many of the examples and labs in this book
come from real-world situations that I and other network admins have
faced personally. My study guides have helped CCNP candidates
earn their certifications for over 10 years - and now I'm ready to do
the same for you. Let's hear from just a few of my thousands of happy
students! "Your program is by far the best in the industry in terms of
price, quality, and scope of the information. It's a great value and I
appreciate the time and thought you put into the CCNP products.
Very nicely done indeed." -- Jason Neumann, CCNP "Thanks for all

your help and support in my Cisco journey. I would not be a network
engineer working for a Cisco Gold Partner without your instruction." -Ken Gander, CCNP "One thing I wanted to note was your style of
writing. I really was receptive to this style and think more people could
learn from this method. The fact that you carefully placed small doses
of positivity within the technical writing was really encouraging!" -Nick Algood, CCNP " I just wanted to write and say thanks again for
all the great study materials that you provide. Just last week I earned
my CCNP. I used your stuff exclusively to study for every Cisco exam
that I've taken and I think they are by far the best training materials
available for anyone looking to become Cisco certified." -- Bill Phillips,
CCNP With my clear, comprehensive, straight-to-the-point illustrated
lectures, and plenty of labs - all performed on REAL Cisco switches you'll be better prepared for the CCNP SWITCH exam than you ever
thought possible. I'm ready and waiting to help you master the CCNP
SWITCH exam... ... and I absolutely guarantee this book is the best
money you'll ever spend on any CCNP SWITCH exam preparation.
(Especially when you consider a retake costs hundreds of dollars.)
Thanks for making The Bryant Advantage part of your CCNP success
story! Let's get started! Chris Bryant CCIE #12933 "The Computer
Certification Bulldog"
Second life Ilja Leonard Pfeijffer 2011-12-22 Second Life is een
explosief groeiende driedimensionale virtuele wereld waarin
bewoners kunnen zijn wie ze willen, doen wat ze altijd hadden
gedroomd te doen en bouwen wat hun creativiteit hun ingeeft. Het is
een spel zonder spelelement, het is een sprookjeswereld met
angstaanjagend realistische trekken, het is soms echter dan het echte
leven. Vele duizenden mensen verdienen al hun inkomen in Second
Life. Ilja Leonard Pfeijffer is gids in deze wonderbaarlijke nieuwe
wereld. Hij is al langere tijd bewoner en hij heeft als correspondent
voor nrc.next in Second Life verslag gedaan van verschillende
facetten van het tweede leven. Zijn reisgids door Second Life is
tevens een nietsontziend zelfonderzoek naar ware en gedroomde
realiteit. Dit boek is gebaseerd op de berichten die Pfeijffer erover
maakte voor nrc.next, maar is sterk uitgebreid. Het is rijkelijk
geïllustreerd met foto's van de nieuwe wereld en voorzien van een

verklarende woordenlijst.
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
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor
bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en
operationele toepassingen van CRM.
Algemeen Kerkelijke der Christenes Anonymouse 2019-03-13 This
work has been selected by scholars as being culturally important, and
is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work
was reproduced from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have
been housed in our most important libraries around the world), and
other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this work, as no
entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the
work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain
missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public.

We appreciate your support of the preservation process, and thank
you for being an important part of keeping this knowledge alive and
relevant.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Statistiek voor Dummies / druk 2 Deborah Jean Rumsey 2012
Excel 2007 voor Dummies G. Harvey 2007
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
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.
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 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!
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.
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?
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 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!
Inzichten in de palliatieve zorg A.J. Berendsen 2014-11-20
Nascholingstijdschrift voor huisartsen en huisartsen-in-opleiding
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen
alle belangrijke materialen die toegepast worden in
werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen,

kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs:
· de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de
beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening
of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen
alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met
recht een klassieker genoemd worden.
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins 2003
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en
personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te
motiveren.
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard
2010
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