Telstra 7300a User Guide
Yeah, reviewing a ebook Telstra 7300a User Guide could mount up your near contacts listings. This is just one of
the solutions for you to be successful. As understood, skill does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as capably as harmony even more than additional will have the funds for each success. adjacent
to, the notice as capably as acuteness of this Telstra 7300a User Guide can be taken as well as picked to act.

The Australian & New Zealand Wine Industry Directory 1987
Security Owner's Stock Guide Standard and Poor's Corporation 2001
Het schaduwspel Simone van der Vlugt 2018-07-02 Het schaduwspel van Simone van der Vlugt is geeft een
levensechte inkijk in de Nederlandse geschiedenis, het leven van de Amsterdamse elite in de 17e eeuw en de
zware zeereis naar het Verre Oosten. Het schaduwspel van bestsellerauteur Simone van der Vlugt is een
magistrale historische roman over Eva Ment en Jan Pieterszoon Coen, in de woelige tijd van de VOC. Eva Ment,
dochter van een Amsterdamse lakenkoopman, ontmoet Jan Pieterszoon Coen op een literaire bijeenkomst. Jan is
een man van aanzien: vriend van prins Maurits en gouverneur-generaal van Batavia. Ze trouwen en reizen in het
voorjaar van 1627 met hun pasgeboren dochtertje naar de Oost, waar ze als vorsten worden onthaald. Er volgt een
periode van gewenning, en van grote tegenslagen. Na een aantal jaar reist Eva Ment gedesillusioneerd terug naar
Amsterdam. Simone van der Vlugt kan als geen ander een historisch verhaal tot leven wekken en Het schaduwspel
biedt een levensechte inkijk in een periode uit de Nederlandse geschiedenis die meer dan ooit onderwerp van
discussie is.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van
de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te
vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder
in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven.
Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het
zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen
op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van
de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen
Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 2017-02-23 Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en
is uit de klauwen van de hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald. Het Hart van Arcania,
de machtigste magische steen in het land is nu in handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is
gevangen genomen.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen
om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het
perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van
veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer
diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de
worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages
en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de
auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews,
Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De
herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust
van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te
renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen
naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee
heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen.
Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal

veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug
te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in
een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op
is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten
lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw
doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
Plunkett's E-Commerce and Internet Business Almanac 2001-2002 Jack W. Plunkett 2001-08 This new almanac
will be your ready-reference guide to the E-Commerce & Internet Business worldwide! In one carefully-researched
volume, you'll get all of the data you need on E-Commerce & Internet Industries, including: complete E-Commerce
statistics and trends; Internet research and development; Internet growth companies; online services and markets;
bricks & clicks and other online retailing strategies; emerging e-commerce technologies; Internet and World Wide
Web usage trends; PLUS, in-depth profiles of the "E-Commerce & Internet 400," our own unique list of companies
that are the leaders in this field. Here you'll find complete profiles of the hot companies that are making news today,
the 400 largest, most successful corporations in all facets of the E-Commerce Business, from online retailers, to
manufacturers of software and equipment for Internet communications, to Internet services providers and much
more. Our corporate profiles include executive contacts, growth plans, financial records, address, phone, fax,
competitive advantage and much more. This innovative book offers 500+ pages with unique information, all indexed
and cross-indexed. Our industry analysis section covers business to consumer, business to business, online
financial services, and technologies as well as Internet access and usage trends. The book includes 43 statistical
tables covering such topics as worldwide e-commerce revenues, ISP subscribers, global Internet users, annual
growth in B to C sales, etc. Purchasers of either the book or PDF version may receive a free copy of the company
profiles database on CD-ROM.
InfoWorld 2000-09-11 InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and
Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is daar nou niet leuk aan? 'De tovertest'
is het vijfde deel in de grappige serie 'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor
de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende trappen en piepende deuren,
waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil, Lidwien,
Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht
bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De Heksenkeet, om de
heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de
opdrachten mislukken, mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil
en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke
Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden
hebben al vele educatieve kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste
gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie van het lezen
ontdekken.
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Schietschijf Chris Ryan 2013-07-17 Sneller, rauwer, grimmiger, dodelijker... Chris Ryan Extreem Een toevallige
ontmoeting met een agent van de Britse geheime dienst MI6 leidt voor Joe Gardner tot een gevaarlijke
SCHIETSCHIJF: MISSIE in Gibraltar. Zijn doel: het oprollen van een smokkeloperatie van cocaïne waarbij een
voormalige sas-militair en de Britse marine betrokken zijn. Maar Gardner is niet alleen. Een mysterieuze
moordenaar, een expert in oosterse vechttechnieken, volgt al zijn bewegingen. Dat kan niet goed gaan. Chris Ryan
Extreem is een nieuwe e-boekserie die nog extremer is dan Chris Ryans eerdere werk. Elk verhaal wordt verteld in
4 laag geprijsde e-boeken, gevolgd door Schietschijf, de omnibuseditie die voorzien is van 20% extra materiaal.
De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte de fout van mij te stelen — vier miljoen
dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij
het mis. Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand. Maar zelfs als Joseph het
geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik
hou haar. En ik geef haar niet op.
De val van Amerika Michael Persson 2020-10-12 Hoe ziet de toekomst van de VS eruit? Journalist Michael Persson
reisde voor deze vraag door een land dat vlak voor de verkiezingen met crisissen worstelt waarin het steeds verder
verstrikt raakt. Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in augustus 2015 naar de Verenigde Staten
verhuisde, was daar net een maand eerder Donald Trump van een roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat geen
presidentskandidaat voor hem had durven zeggen: Amerika, het uitverkoren land, is een derdewereldstaat
geworden. Trump beloofde het weer groots te maken. Maar zijn presidentschap heeft juist nog meer zwakke
plekken en breuklijnen blootgelegd. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, immigratie, segregatie, de enorme
ongelijkheid en de democratie zelf: op al deze terreinen zakt het land op de internationale ranglijsten, tot grote zorg

van de meeste Amerikanen. Maar over de oplossingen verschillen ze enorm van mening, en de politiek is onderdeel
van het probleem. Het land lijkt steeds verder in zichzelf verstrikt te raken. Persson reisde het land door en ontdekte
hoe Amerika zichzelf opnieuw ontdekte. Van de nihilistische machthebbers in Washington tot de hoogmoedige
monopolisten van Silicon Valley. Van de mijnbouwers in West Virginia tot de boeren van Wisconsin. En van een
bosbrand in Californië tot de pandemie in Queens. Het resultaat is een fascinerend boek over een land in crisis,
waarin de Amerikaanse Droom een illusie is gebleken en Trump de personificatie daarvan, maar waar ondanks
alles, dankzij de veerkracht van de individuele Amerikanen, nog steeds ruimte is voor optimisme.
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer 2013-04-10 Op 30 oktober 2001 presenteert de nog onbekende
schrijfster Judith Koelemeijer een boek over haar familie in haar geboortedorp Wormer. In het dorpscafé houdt Jan
Blokker een vlammende lofrede: 'Al lezend heb ik vaak moeten denken aan Montaillou, van de Franse historicus Le
Roy Ladurie. [ ] Montaillou in het twintigste-eeuwse Wormer dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder er zes
eeuwen op te hebben moeten wachten. Historici van de toekomst zullen hun vingers aflikken bij het rijke materiaal.'
In de jaren daarna valt Nederland massaal voor Het zwijgen van Maria Zachea. Het boek wint de ns Publieksprijs,
het Gouden Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs. In tien jaar tijd gaan er 300 000 exemplaren over de toonbank. Het
zwijgen van Maria Zachea zette een trend, constateert de Volkskrant: mede door het succes van het boek is de
familiegeschiedenis een uiterst populair genre geworden.
De Cock en de schaduw van de dood (deel 87) Baantjer 2020-08-04 De Cock wordt opgeroepen: een dode vrouw
op straat, onder verdachte omstandigheden uit een hotelraam gevallen. Tot zijn ontzetting wordt zijn stagiair Lotty
door een onbekende omstander neergestoken. In De Cock en de schaduw van de dood (Baantjer deel 87) worden
de Amsterdamse rechercheur De Cock van Bureau Warmoesstraat en zijn collega Vledder, geconfronteerd met
geweld tegen hulpverleners. Niet zelden komen meldingen op de Warmoesstraat op een ongelegen tijdstip binnen.
Zo ook wanneer De Cock, Vledder en hun collega’s een koffiemoment hebben voor het afscheid van Lotty, de zeer
gewaardeerde stagiaire. Maar de taart is nog niet op als De Cock wordt opgeroepen: een dode vrouw op straat,
onder verdachte omstandigheden uit een hotelraam gevallen. Lotty gaat natuurlijk nog even mee op haar laatste
dag. Als de politie de straat afzet om het opdringerige en onrustige publiek op afstand te houden en de ambulance
door te kunnen laten, krijgt De Cock er tot zijn ontzetting een tweede misdrijf bij, want Lotty wordt door een
onbekende omstander neergestoken...
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Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in het land blijven.
De koning flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar
Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime
boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn
levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Terug naar Whispering Wind Sherryl Woods 2018-02-13 Megan O'Rourke is hoofdredactrice van een succesvol
tijdschrift, maar wanneer ze een telefoontje krijgt dat haar grootvader is overleden, laat ze haar werk meteen voor
wat het is en vertrekt naar Whispering Wind, in Wyoming. Daar ontdekt ze dat hij haar niet alleen de ranch heeft
nagelaten, maar ook de zorg voor zijn dochter - een lastpost van acht - van wie ze nog nooit had gehoord! Er staat
haar nóg een onwelkome verrassing te wachten: ook Jake Landers, haar oude liefde, is teruggekeerd naar
Whispering Wind. Ooit vertrokken toen hij door haar grootvader van diefstal werd beschuldigd, is hij inmiddels een
succesvol advocaat. En hoewel hij Megan met raad en daad ter zijde staat, windt hij er geen doekjes om: hij wil de
ranch van haar overnemen als zij besluit naar New York terug te keren. Nu moet Megan in zichzelf de antwoorden
zien te vinden op een aantal belangrijke vragen. Is ze bereid de zorg voor een kind dat ze niet kent op zich nemen?
Ook als dat betekent dat ze New York moet verlaten en haar carrière vaarwel moet zeggen? En vooral: waar hoort
ze eigenlijk thuis? Dit verhaal is eerder verschenen.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot
een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in
Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet.
Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door
de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht
op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over
om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel
echter iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel
seizoen de absolute top bereiken.
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie

en een baan die haar geen voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente
ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan
verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op Washington Island aan de slag met een grote
klus, een welkome afwisseling van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen,
maar ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan
ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en haar man hebben op het South West Coast Path de redding van
de natuur ontdekt. De terugkeer naar een normaal bestaan blijkt moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall
wordt hun redding. Sinds Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en alleen met een rugzak en een tentje
de bijna duizend kilometer aflegden van het South West Coast Path, en ze maanden lang leefden aan de wilde en
winderige kustlijn van Engeland, voelen de kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als hun thuis. Moth had
een terminale diagnose, maar tegen elke medische verwachting in lijkt hij in de natuur te zijn opgeleefd. Zo
ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook tussen land en zee dat alles mogelijk is. Als ze uiteindelijk
terugkomen in de bewoonde wereld, blijkt een dak boven je hoofd nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal
bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooflijk gebaar van iemand die hun verhaal heeft gelezen alles anders maakt.
De kans nieuw leven te blazen in een prachtige, oude boerderij diep in de heuvels van Cornwall en het door
landbouw verarmde land stukje bij beetje terug te geven aan de natuur, wordt hun redding. Het wordt het nieuwe
pad dat zij volgen. De wilde stilte is een verhaal van hoop, en van een levenslange liefde die sterker is dan al het
andere. Het is een even helder als fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en de natuur,
en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn (1963) debuteerde overwel digend met Het zoutpad, dat
uitgroeide tot een internationale bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag op zijn
leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit
Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de
zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden
tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een
onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de auteurs van De fotograaf van
Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy
Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in
een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te
laten ontsnappen: ze word op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede
Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland, waar de processen tegen de nazimisdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke
experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt
een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven. De pers
over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid
te bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige
van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik
die vraag ook beantwoorden als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die
vurige blik in haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze niet onder het
vuil in een kooi zit opgesloten… is ze bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te zeggen…
en te zien wat er gebeurt.
Jewish Travel Guide 2009 Jewish Chronicle 2009 The book validates its motto: 'Don't go without it Jewish Chronicle
For almost fifty years the Jewish Travel Guide has been the essential reference book for all Jewish travellers
worldwide whether travelling on business, for pleasure or to seek their
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van de Eilandliefde-serie ‘Heerlijk voor op het strand of onder de
parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende Freriks staat op een keerpunt in haar leven: ze is gestopt met haar opleiding
en is totaal onverwacht gedumpt door haar vriend. In een opwelling boekt ze twee weken vakantie op een
waddeneiland, om het einde van haar relatie te verwerken en te bedenken wat ze nou eigenlijk wil met haar leven.
In Grote Vis, de enige strandtent op het eiland, raakt ze aan de praat met de eigenaar Axel en zijn beste vriend
Vincent. De twee zijn tegenpolen: zo vrolijk en flirterig als surfer Vincent is, zo serieus en ontoegankelijk is Axel. Nu
ze er toch is helpt Wende de twee her en der met een klusje, en al snel komt ze er dagelijks, raken ze echt bevriend
en lijkt haar oude leven heel ver weg. Behalve oprechte vriendschap voelt Wende ook iets anders voor de stugge
Axel, al wil ze daar nog niet te veel over nadenken nu haar nieuw verworven vrijheid net een beetje begint te

wennen. Tot haar ex ineens voor haar neus staat en alles op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jackie van
Laren ‘Een snelle en heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’ Hebban.nl ‘Een achtbaan van emoties, drukte,
aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
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Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare schijnproblemen trauma’s en
neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op
met ons met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste
musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die in een
kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren?
Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar
inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend
en breed grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv
keek.
Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn liefde voor Mason was oneindig. We waren twee delen van een
geheel dat verbonden hoorde te zijn. En een verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke dag was beter dan die
ervoor en ik dacht niet dat we nog gelukkiger konden worden. Verblind door mijn liefde voor Mason, negeerde ik de
scheuren die ons geluk begon te overschaduwen. Al had het de impact van de diepere reden niet kunnen
verzachten. De kloof die daardoor tussen mij en Mason ontstond was nog nooit zo groot geweest. We werden
beiden gedwongen alles te geven om te redden wat reddeloos leek te zijn. Toch vonden we licht in de duisternis en
bleek onze diepgewortelde liefde groot genoeg te zijn om het dieptepunt te overstijgen. We waren er sterker
uitgekomen en niets leek ons nog te kunnen deren. Niet wetende hoe fout ik het had gehad met die gedachte,
kwam op het meest onverwachte moment onze grootse beproeving. Een beproeving dat ons einde kon betekenen.
Klas op stelten Matt Stanton 2019-07-16 Voor fans van Het leven van een loser en Niek de Groot! Max krijgt altijd,
en dan ook echt áltijd, overal de schuld van. Dus ook wanneer er iemand – ieuw! – in het opslaghok heeft gepoept,
en dat heeft Max dus écht niet gedaan! Om te bewijzen dat hij heus wel wat kan, doet hij mee aan de verkiezingen
voor klassenvertegenwoordiger. Als dat maar goed gaat!
Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd voor haar debuutroman ‘Mijn beeld van jou’
geroemd als ‘de Nederlandse Jojo Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die verwachtingen
opnieuw waar. Emma is 33 en voelt dat haar leven stilstaat. Sinds het overlijden van haar grote liefde Boris, twee
jaar eerder, merkt ze dat ze het verleden niet los kan laten. Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar beste vriendin,
en van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te gaan wonen
en Emma meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te zeggen. Misschien is een andere omgeving net wat ze nodig
heeft. Als Emma in Engeland een nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar heel moeilijk mee – het voelt alsof ze
Boris verraadt. Maar net als Emma tot het besef komt dat ze haar verleden niet haar toekomst kan laten bepalen,
gebeurt er iets waardoor ze misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden ontroerd, er werden
tranen weggepinkt. Wat zijn we trots dat een Nederlandse auteur op deze manier weet te debuteren!’ Juryrapport
Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s licht te verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap
geschreven.’ NBD Biblion
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Topcollectie 70 Miranda Lee 2021-04-27 (1) VERLEIDING & OVERGAVE – Miranda Lee Voor deze minnaars is het
pad van de liefde niet zonder hindernissen… Van Australië naar Londen is een hele stap voor Marina, die door de
schatrijke James, graaf van Winterbourne, naar Engeland wordt ontboden om zijn zieke achternichtje te helpen.
Zodra Marina hem ontmoet, vliegen de vonken over en weer, maar beiden zijn aan een ander beloofd… Sexy
tycoon Warwick Kincaid staat bekend als een playboy; zodra het serieus wordt, verbreekt hij het contact. Amber
geniet van de heerlijke nachten met hem, maar vreest dat haar hetzelfde lot wacht. Wat ze niet weet, is dat een
geheim hem ervan weerhoudt zich aan haar te binden… Na te zijn bedrogen heeft Scarlet mannen afgezworen.
Wel vertelt ze haar jeugdvriend, de razendknappe John Mitchell, over haar grootste wens: een baby. John, die al
jaren heimelijk verliefd op haar is, wil haar dolgraag helpen. Maar niet via een kliniek, natuurlijk. Wat hem betreft, is
er maar één optie... (2) BEGEERD DOOR DE ITALIAANSE TYCOON - Elizabeth Power / Abby Green / Andie
Brock Temperamentvolle verleiders die weten wat ze willen! In BETOVERD DOOR SCHOONHEID heeft maar één
man Magenta ooit kunnen bekoren: Andreas Visconti - de man die haar nu verafschuwt. Als ze noodgedwongen
voor hem gaat werken, blijkt desondanks dat hij haar nog steeds begeert. Maar nogmaals verliefd op hem worden
kán niet, want hij mag haar geheim niet ontdekken! In GEVANGENE VAN DE TYCOON breekt Gracie in in het
kantoor van Rocco De Marco om haar broer te helpen. Ze wordt betrapt door de tycoon, die haar meevoert naar zijn
luxeappartement en haar daar vasthoudt. Ondanks haar verzet voelt ze de zinderende spanning tussen hen. Maar
ze weet: als ze voor Rocco valt, is alles verloren… In ROEKELOOS HART deinst Rafael Revaldi, Conte di
Monterrato, nergens voor terug. Ook niet voor een vrije val tijdens het skydiven. Als het bijna misgaat, heeft hij plots
een helder inzicht: er moet een erfgenaam voor zijn graafschap komen, en de enige die hem daarmee kan helpen is
de verleidelijke Lottie, zijn ex-echtgenote... (3) ONWEERSTAANBARE ROYALS - Natasha Oakley / Susan
Stephens / Robyn Donald Glitter en glamour, machtige minnaars, hartstochtelijke verleiding… De toekomst van

prinses Isabella van Niroli is onzeker. Koningin wordt ze niet, maar wat dan wel? Zakenvrouw? Dan moet ze een
deal sluiten met de knappe magnaat Dominic Vincini. Maar hij heeft niet voor niets de reputatie een keiharde
onderhandelaar te zijn, en al snel is de inzet alles… of niets! Carrie is al jaren verliefd op haar baas, Nico Fierezza.
Wanneer na een zinderende nacht met hem blijkt dat ze zwanger is, reist ze hem achterna naar Niroli. Dat ze hem
daar in koninklijke kringen zou aantreffen, had ze niet verwacht – en ook niet dat haar vurige minnaar haar zo koel
zou ontvangen… Eigenlijk vonden Max en Rosa elkaar altijd al meer dan leuk, alleen hebben ze daar nooit iets mee
gedaan. De beruchte Regels van het Vorstendom Niroli verbieden hun immers een relatie aan te gaan. Als Max
Rosa’s deskundige hulp nodig heeft, biedt ze hem die direct, maar of dat verstandig is…
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano door het water. De
man die erin zit is de voormalige inspecteur Tom Stilton. In zijn zak zit een foto van een onbekende man. Hij is op
weg naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om zichzelf te verzoenen met de
verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft begaan. In Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen.
Een gezin is in hun auto gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt
gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een schokkend
telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote fouten zijn gemaakt.
Plunkett's E-Commerce & Internet Business Almanac 2006: Your Reference Source to All Facets of the Internet
Business Jack W. Plunkett 2006-02-01 This new almanac will be your ready-reference guide to the E-Commerce &
Internet Business worldwide! In one carefully-researched volume, you'll get all of the data you need on ECommerce & Internet Industries, including: complete E-Commerce statistics and trends; Internet research and
development; Internet growth companies; online services and markets; bricks & clicks and other online retailing
strategies; emerging e-commerce technologies; Internet and World Wide Web usage trends; PLUS, in-depth
profiles of over 400 E-Commerce & Internet companies: our own unique list of companies that are the leaders in this
field. Here you'll find complete profiles of the hot companies that are making news today, the largest, most
successful corporations in all facets of the E-Commerce Business, from online retailers, to manufacturers of
software and equipment for Internet communications, to Internet services providers and much more. Our corporate
profiles include executive contacts, growth plans, financial records, address, phone, fax, and much more. This
innovative book offers unique information, all indexed and cross-indexed. Our industry analysis section covers
business to consumer, business to business, online financial services, and technologies as well as Internet access
and usage trends. The book includes numerous statistical tables covering such topics as e-commerce revenues,
access trends, global Internet users, etc. Purchasers of either the book or PDF version can receive a free copy of
the company profiles database on CD-ROM, enabling key word search and export of key information, addresses,
phone numbers and executive names with titles for every company profiled.
Sex Tourism Chris Ryan 2001 Sex Tourism examines the issues which emerge from sex worker-client interactions
and from tourists visiting 'sex destinations'. It summarises past research and uses examples from Asia, Australasia
and the USA.
Hospitality Foodservice 2001
Law Institute Journal 2001
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