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The positive sum game Herman Toch 2019 Een
nieuwe generatie 'winnaars' neemt het speelveld
over. Het zijn bedrijven, ondernemers en

organisaties die schijnbaar moeiteloos talent,
aandacht en middelen aantrekken. Wie hen door
een klassieke bril bekijkt, kan hen moeilijk plaatsen.
Ze vallen niet onder de noemer 'profit', want ze
zetten in op de maatschappij. Maar ze horen ook
niet bij 'non-profit', want winst is er wel degelijk
belangrijk. De nieuwe winnaars gaan voor
maatschappijbouwend ondernemen. Ze combineren
better for me + better for the world en spelen hun
eigen spel: The Positive Sum Game. De komst van
deze nieuwe spelers heeft de bedrijfseconomische
ruimte hertekend tot een continuüm. Tussen en op
de grenzen van profit en non-profit heeft zich een
nieuwe wereld ontvouwd. Een wereld waar vandaag
de meest gegeerde bedrijven, merken en
organisaties wonen. Een wereld waar ondernemers,
managers en medewerkers meer mens kunnen zijn.
The Positive Sum Game schetst voor het eerst die
ééngemaakte ondernemingsruimte waarin bedrijven
en organisaties bewegen, en hun waarachtige plek
moeten vinden. Herman Toch en Ann Maes wijden
je in in de anatomie van het nieuwe Purposegedreven succes. Aan de hand van zeven troeven
leer je hoe je de Positive Sum Game voluit speelt.
En zo is dit boek een gids voor elke organisatie die
maatschappijbouwend ondernemen wil koppelen
aan eigenbelang. Herman Toch koos na

verschillende internationale jobs als marketeer en
algemeen directeur voor een ruimer perspectief. Hij
verdiepte zich in de wereld van Purpose en
maatschappijbouwend ondernemen. Herman
schreef al twee succesvolle boeken: Transformeren
om te overleven en Happy Profit. Vandaag
begeleidt hij mensen, bedrijven en organisaties die
maatschappelijk succes koppelen aan eigenbelang.
Ann Maes heef t een internationale carrière
uitgebouwd met het bouwen en beschermen van de
reputatie van mensen, merken en organisaties. Als
managing director en hands on reputatiestrateeg
werkte ze voor wereldbekende én piepkleine
merken. Met passie, overtuiging en
nieuwsgierigheid. Ann is gedreven om via
ondernemen en organiseren een sterkere
maatschappij te bouwen. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Een cluyte van playerwater 1838
Electronic Musician 1996
Gitaaroefeningen voor dummies Mark Phillips 2009
Op de cd veel klinkende voorbeelden van tempi,
toonladders en akkoorden.
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 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.'
Kamer 305 Yvonne Franssen 2019-09-07 “Pas na
tweeën ’s middags werd ik weer wakker. Mijn hele
wezen schreeuwde om Martijn, maar hij had niets
meer van zich laten horen en wat zou ik moeten
zeggen? Toch graai ik nu met wild kloppend hart

naar mijn telefoon. Het appje is echter van Corine.
Hoe lang moet ik mijn nieuwsgierigheid nog
bedwingen? Serieus Kim, ik maak me zorgen. Wat
is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Absoluut
een goeie vraag. Dat zou ik ook wel willen weten.
Het lijkt er sterk op dat mijn minnaar zijn vrouw
heeft vermoord, mijn echtgenoot heeft geprobeerd
mijn moeder te vermoorden en ik ben bang dat een
van mijn cliënten onderweg is om mij te
vermoorden. Meer niet. Niets om je zorgen over te
maken.” In de literaire thriller Kamer 305 raken de
levens van Kim en Eva met elkaar verstrengeld
tijdens hun huiveringwekkende zoektocht naar het
motief achter enkele mysterieuze moorden.
The Band's Guide To Getting A Record Deal
(Second Edition) Will Ashurst 2010-03-05 Will
Ashurst provides tangible answers as he delves
deep into the music industry. With sensible goals
and pitfalls to avoid, this book will guide you through
the fog that stands between you, your demo and
your deal! 10,000 unsigned bands are desperate for
recognition from recording and publishing
companies. All bands in this position, whether or not
they have the requisite talent, are certainly missing
one vital commodity - information. In a jargon-free,
easy-to-understand, practical style, the This is the
updated third edition which also covers the

developments and changes that have occured in
the Music Industry since the first edition was
published as well as an updated list of useful
contacts.
Musician 1988
Ik, voor eeuwig Sacha Sperling 2011-10-07 Twee
veertienjarige jongens, Sacha en Augustin, gaan op
zoek naar thrills in het Parijs van de bevoorrechten.
Ze trekken van feest naar feest, gaan van
appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe
hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en spuiten,
meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school
als ze daar zin in hebben en voelen zich door niets
uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds
extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens
om in deze tijd? Niets doet ertoe. Sacha Sperling
beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en
gevoelens van de jongere generatie en laat met een
avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende literaire
volwassenheid zien.
Audio 1997
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? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel

een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht
is hij niet.
Majoor Frans (hertaald): Een echt Nederlands
kostuumdrama uit de negentiende eeuw Anna
Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint 2020-07-22
Aan de erfenis van een onbekende oudtante is voor
een jonker de voorwaarde verbonden dat hij moet
trouwen met zijn achternichtje die met haar
groorvader op een vervallen kasteel woont.
Vreemdelingen in hun eigen land Arlie Russell
Hochschild 2017-08-29 In 'Vreemdelingen in hun
eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie
Hochschild Californië, haar progressief linkse,
kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden, en
trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in
Louisiana, een van de armste en meest
conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze
mensen kennen die een heel ander leven leiden en
er ideeën op nahouden die haaks staan op die van
haar. Hochschild raakt bevriend met een
automonteur, een aannemer, een
telefoonreparateur, een handelsreiziger, een
vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een
gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom
zij tegen hun eigen belangen in aanhangers zijn van
politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het
blijkt dat de angst voor culturele achterstelling,

economische achteruitgang en het gevoel verraden
te zijn door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens
haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden op een
van de cruciale vragen van de hedendaagse
westerse politiek: waarom verzetten mensen zich
met hand en tand tegen 'progressieve'
overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest
van kunnen profiteren? Een must read voor
iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme
en de alt-right-beweging wil doorgronden.
Song Sheets to Software Elizabeth C. Axford 2001
Song Sheets to Software is about learning and
teaching music through new, stimulating, and
accessible means -- computers and the Internet. A
landmark resource for anyone who wants to know
more about music, the book is divided into five
chapters. Chapter 1 is a detailed history of songs
sheets, covering early American religious, folk and
popular music in print, as well as songs in musicals,
silent films, talkies, radio and records. Chapter 2
covers print music royalties, copyright laws, formats
and terms, while the last three chapters consist of
annotated listings of 600+ music software titles,
6,000+ music-related web sites for musicians, and
Internet tech terms.
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 Umbrië. 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...
Jazz Education Guide 2004
Minneapolis Star and Tribune Index 1986
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar
grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar
laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust.
De internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar € 12,99
De jonge journalist Sandrine heeft haar
grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de
vrouw is overleden, wil ze graag de plaats

bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel haar hele
leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland
en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar,
net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en
er nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt
Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want
de bewoners zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te
verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er
een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft
hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed
aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een
eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de
pers ‘Deze psychologische thriller kost je je
nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het
lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van
je stoel; een ongelooflijk goede psychologische
thriller die je constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n
goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol
plottwists en het einde is mindblowing.’ *****

Thrillerlezers.blogspot.com
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. Walter wordt op
zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar
de echte verrassing moet nog komen: een vrouw
met groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar
Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil
worden in een spannend maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft
alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door
de straten van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te

boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Macht aan de aardige mens Pacelle van Goethem
2020-11-02 In ‘Macht aan de aardige mens’ van
Pacelle van Goethem ontdek je de stijlen van
overtuigen en de geheimen van onweerstaanbare
mensen. Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je
geboren moet zijn; iets voor Gandhi en de Obama’s.
Maar overtuigen volgt zijn eigen logica, en charisma
heeft best practices. Pacelle van Goethem
beschreef in haar bestseller ‘IJs verkopen aan
eskimo’s’ hoe overtuigen werkt. ‘Macht aan de
aardige mens’ bevat het deel daaruit over
overtuigingskracht. Er zijn geweldige ideeën die
nooit gehoord worden. Briljante mensen die niet
begrepen worden. En een grote mond die kan
winnen met een minder goed plan. Klaar ermee!
Tijd voor de sympathieke, weldenkende mens. De
wereld zit te springen om goede ideeën. En goede
ideeën vragen al je overtuigingskracht. Je hebt het
in je, dus waarom zou je het niet gebruiken?
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 202011-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen,
de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor
iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen
gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar
van de NS Publieksprijs Van de boeken van

Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is
vertaald in 36 landen De tv-series van de
dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2
miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen
Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik
Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De OudMaar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets
gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar
verder is er niet veel meer om naar uit te kijken.
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo
mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger
en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het
nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een
dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat
meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders
kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij
allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet
aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het
coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er
geen Evert meer om er foute grappen over te
maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn
best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op

het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
Amstelglorie Onno Blom 2018-08-23 'Hoera!'
schreef Jan Wolkers in zijn dagboek op 8 december
1972, toen hij van het bestuur van de Amsterdamse
volkstuinvereniging Amstelglorie had gehoord dat
tuintje 294 aan hem was toegewezen. 'Spitten,
schoffelen en groente kweken!',br> Voor Wolkers
was de volkstuin in de jaren zeventig zijn Hof van
Eden, een weelderig groen paradijs met een klein
wit houten huisje, dat hij vaardig naar zijn hand kon
zetten en waar hij in alle seizoenen voluit leefde.
'We werken in de tuin, ik schrijf, Karina kijkt mijn
werk na en studeert wat, 's avonds drinken we een
whisky met een stukje ijs. Zo is het leven hier in de
vrije natuur, die al met lijsterbessen en mistige
ochtenden vol parelende spinnenwebben en
bedauwde planten naar de herfst gaat.'
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet
hoe het is om geen vader te hebben.Of een
moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar
dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik
denk dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte.

De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont
zich eindelijk.En het was niet degene die ik
verwachtte.
EQ. 1999
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was
stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug
te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een

inleiding van Bianca Stigter
Ideale buren Brenda Novak 2011-10-07 Het is een
prachtige, zonnige dag in mei, en Samantha
Duncan ligt zich te pletter te vervelen bij het
zwembad in haar achtertuin. Haar moeder, Zoe, is
op haar werk; van haar neurotische aanstaande
stiefvader mag ze nergens aankomen, en omdat ze
de ziekte van Pfeiffer heeft, is ze gedwongen thuis
te blijven van school. Ze is dan ook blij als ze de
buurvrouw hoort thuiskomen. Misschien heeft
Tiffany wel tijd om even met haar te kletsen.
Privédetective Jonathan Stivers van De Laatste
Linie wordt gevraagd om Zoe Duncan te helpen bij
het opsporen van haar spoorloos verdwenen
dochter. Omdat niemand iets heeft gezien of
gehoord en er geen enkel spoor is, is hij ervan
overtuigd dat Sam door iemand uit haar naaste
omgeving is ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe
dichtbij Sam is, tot hij begint te vermoeden dat de
keurige buren misschien niet zo netjes zijn als ze
doen voorkomen...
My Life with Deth David Ellefson 2013-10-29 One of
the hardest headbangers of heavy metal shares his
uplifting and empowering memoir about overcoming
addiction and discovering a life of faith. In My Life
with Deth, cofounder and bassist of Mega-deth
David Ellefson reveals the behind-the-scenes

details of life in one of the world’s most popular
heavy metal bands. If you’re looking for eyeopening revelations, they’re here, including the drug
habits that brought the band members to their
knees. But My Life with Deth is far more than just
another memoir of debauchery. Ellefson also shares
the story of his faith journey, which began when he
decided his only choice for survival was to get free
from his addic-tion. Whether religious or not, you’ll
be enthralled and inspired by this tell-all book on
discovering meaning in a life of rock and roll. You’ll
find insightful comments from some of the biggest
names in heavy metal, along with universal life
lessons. With a delicate balance between humor
and earnestness, anyone “can appreciate Ellefson’s
unpretentious tone and the delightful irony of a
serious Christian who helped define seriously heavy
metal music” (Publisher’s Weekly).
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij
wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van 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.
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen
heeft zes jaar geleden bij een brand op een
veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit
heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft
gehad op zijn leven en tot welke mislukkingen dat
heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies
definitief is en dat hij met het verleden in het reine
zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de
herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd een
moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn
isolement te doorbreken, mede dankzij een
Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
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 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?
Faust racer / druk 1 Koen Vergeer 2016-03-15
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020
In de katholieke opvanghuizen van de Zusters van
de Goede Herder werden tientallen jaren lang
duizenden meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit
verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en
naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en

Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972
gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen
gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven
van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het
tweede deel door Maria Genova, bevat de
historische feiten hoe de katholieke kerk deze
kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel
slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende
verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt
wilden. Jonge meisjes werden voor het minste
geringste in een donkere cel opgesloten of moesten
hun eigen braaksel opeten. 0De meeste
Nederlanders weten nog niets over het bestaan van
de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de
slachtoffers zich om compensatie te eisen voor hun
kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een
boek wat er bij de nonnen gebeurde.
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke
2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen die aan het
begin van de hormoonchaos staan of er middenin
zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40
en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden
door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid,
depressie, gewichtstoename... De meeste van deze

symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans,
en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee
dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’
met deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en
lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe
vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven
kunnen leiden, met dank aan de laatste
onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit
de praktijk.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 201806-28
Zomerse dagen Susan Mallery 2014-04-08 Fool's
Gold Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er
is één probleem: er wonen te weinig mannen... Deel
7 Heidi Simpson kan genoeg redenen bedenken
waarom het een heel slecht idee is om iets te
beginnen met Rafe Stryker. Ten eerste is hij een
keiharde zakenman, en zij is al blij als ze haar
geitenkaasjes aan de plaatselijke winkel heeft
weten te slijten. Ten tweede heeft hij gezworen zich
nooit meer in Fools Gold te vestigen, terwijl zij er
juist altijd wil blijven. Op de derde plaats heeft hij
een relatiebemiddelaar ingeschakeld om de

perfecte echtgenote te vinden - met een profiel waar
zij natuurlijk totaal niet aan voldoet. En, last but not
least, heeft hij een rechtszaak tegen haar
grootvader aangespannen om háár boerderij voor
zijn moeder op te eisen... Maar waarom fantaseert
ze er dan steeds over om samen met hem oud en
gelukkig te worden?
Heartstream Tom Pollock 2020-09-25 Heartstream
is een bloedstollende Young Adult thriller van de
auteur van Wit Konijn / Rode Wolf over de gevaren
van social media en obsessie. Heartstream is een
bloedstollende Young Adult thriller van de auteur
van Wit Konijn / Rode Wolf over de gevaren van
social media en obsessie. Beroemd Cat is verliefd.
En niet op zomaar iemand. Ze heeft een relatie met
de leadzanger van een van de allergrootste bands
ter wereld. Als de fans van de band erachter komen
dat hun idool een relatie heeft, zullen ze woedend
zijn. Cat houdt de relatie angstvallig geheim, maar
dan wordt ze zwanger... Social media Amy is
beroemd. Ze is een enorm fenomeen op
Heartstream, een app waarmee je al je diepste
gevoelens met je fans kunt delen. Amy streamt zelfs
hoe ze zich voelt tijdens de begrafenis van haar
moeder. Als Amy na de begrafenis van haar
moeder thuiskomt, staat er een onbekende vrouw in
haar woonkamer. Ze is van top tot teen behangen

met explosieven. Ze weigert te vertrekken voordat
ze Amy heeft gesproken. Wat zou ze willen? Wit
Konijn / Rode Wolf is een al even spannende thriller
van Tom Pollock. Een regelrechte pageturner voor
tieners en oudere t
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 als u
en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
I Am Ozzy Ozzy Osbourne 2017-12-06 Is er ooit

een ongewoner rocksterverhaal geweest dan dat
van Ozzy Osbourne? Hij groeide op in een arm
gezin en sliep met zijn hele familie in één kamer.
Muziek was zijn redding en met zijn band Black
Sabbath veranderde de muziekscene voorgoed.
Maar met rock-'n-roll kwamen ook de
onvermijdelijke seks en drugs en Ozzy wende snel
aan een levensstijl vol verdovende middelen.
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