Manual Del Usuario Nikon D5100
When somebody should go to the books stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is
essentially problematic. This is why we oﬀer the books compilations in this website. It will no question
ease you to see guide Manual Del Usuario Nikon D5100 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you
endeavor to download and install the Manual Del Usuario Nikon D5100, it is totally simple then, in the
past currently we extend the link to purchase and create bargains to download and install Manual Del
Usuario Nikon D5100 therefore simple!

Slavenkust woont. Ze is door zijn vader verwekt
bij een Afrikaanse slavin. Tyn wordt
scheepsjongen op een schip dat naar Afrika vaart
om slaven in te kopen, en weet het dorp te
vinden. Maar Obaa is verjaagd naar het
binnenland en moet zich daar verdedigen tegen
woedende krijgers, sluwe tovenaars en wrede
slavenhandelaren. Vinden Tyn en Obaa elkaar?
Kijk ook op: www.slavenhaler.nl
Manual del usuario cámara digital Nikon
2011
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één:
Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel
twee: De jongen die je meeneemt is in ieder
geval een atleet en bij voorkeur een student van
een hogere klas. Katie Vickery dient zich als
aspirant-lid van een studentenvereniging streng
aan een aantal regels te houden. Helaas heeft
Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,
footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste
keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat
ze tot op het bot werd vernederd. Jammer
genoeg is het missen van een feest geen optie.
En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou
verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets
anders op dan een blind date regelen voor het
volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans
krijgt om op date te gaan met Katie Vickery,
twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie
sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke
les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor
Andrew koos Katie toen voor een atletische bad
boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals
hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik
vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA
BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan

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.
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.
Slavenhaler Rob Ruggenberg 2009-10-31 Tyn
gaat op zoek naar het enige familielid dat hij nog
heeft: zijn halfzusje Obaa. alles wat hij over haar
weet is dat ze in een dorp aan de Afrikaanse
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dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond
dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze
woont in New Hampshire met haar familie, negen
kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s
boeken worden in twaalf talen op vier
continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The
Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is
een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over
‘Gevallen Dromen’
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.
Het geheim van Vesalius Jordi Llobregat
2015-11-10 Barcelona, 1888, het jaar van de
Wereldtentoonstelling. Daniel Caralt keert terug
naar de stad na het overlijden van zijn vader,
maar raakt betrokken bij een zaak waarin jonge
meisjes op gruwelijke wijze worden vermoord.
Bernat Fleixo, straatarme journalist, wil graag
een scoop. Samen met Pau Gilbert, student
geneeskunde, gaat hij op jacht naar het boek
over anatomie van Vesalius - de Nederlander
Andries van Wesele. Maar er zijn meer kapers op
de kust en een van hen heeft zeer duistere
bedoelingen ...
Nikon Rob Sylvan 2012-03 La llegada de la
D5100 al mercado culmina brillantemente la
actualización de Nikon en su línea de réﬂex
digital. Sus características están destinadas a
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atraer la atención de los fotógrafos más
entusiastas. Esta cámara ofrece un modelo más
elegante y, dentro de sus ventajas técnicas, un
dial de control único, la pantalla articulada y un
montaje lateral para hacer el LCD más asequible.
Aunque la cámara tiene su propio manual, el
libro se justiﬁca por los excelentes consejos que
ofrece para obtener espléndidas fotografías. Se
trata de una mezcla entre curso de fotografía y
manual técnico que los usuarios van a adorar.
Las hermosas imágenes, tomadas con la Nikon
D5100, complementan esta obra. En el libro se
explora en profundidad la D5100, sus
características, sus ventajas y el alcance de sus
funciones. Si no es un profesional pero ama
retener la belleza de un paisaje, o el recuerdo de
un momento, tome el control de su cámara y
obtenga una imagen maravillosa cada vez que
suene el obturador.
Windows 7 Step by Step Joan Preppernau 2010
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse
kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks
alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd
boven water kan houden – niet alleen op kantoor,
maar ook op het turbulente pad van de liefde.
Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor
de mensen om haar heen, en in het bijzonder
voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je
bent.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron
2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en
de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel
de politie met man en macht onderzoek doet,
kan dat niet voorkomen dat er de volgende
dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is
geen enkele connectie tussen de verdwijningen:
ze vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud
en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber
Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
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verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering aan een oude zaak
waarin een jong meisje slachtoﬀer werd. Toch
maakt dit juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als
een familielid wordt weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen
vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt.
IJskoud is het tweede deel in de spannende serie
De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk
en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids
over De Noordzeemoorden 1
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer
2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst
van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar
veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond
komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van
haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog
zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien
met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit.
Tot haar verwondering wil hij de feestdagen
samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door
de magie van kerst! In elk geval niet door haar...
toch?
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
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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
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?
De dochter van de President James Patterson
2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt
inzicht over hoe het er achter de schermen van
het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een
nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de
vorige ﬁrst family die boven aan de hitlijst staat
van een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en
de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een oudpresident wordt nooit meer een gewone burger.
En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining 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
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Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de
laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt
zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land
dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij
Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov.
Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle
inwoners van Rusland, maar de maﬃa heeft
andere plannen en er staat een prijs op het hoofd
van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn
rivaal Jason een schild vormen tegen chantage,
moord en ontvoering. Dit is de eerste missie
waarbij Connor en Jason samen moeten werken.
En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan
het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft
Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed thriller.'
Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen:
De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De
weg van de krijger De weg van het zwaard De
weg van de draak De ring van aarde De ring van
water De ring van vuur De ring van wind De ring
van de hemel
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11
Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt
ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet
maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou
de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano
Gomez beter leren kennen en een punt zetten
achter de relatie met de jongen die ze al zo lang
kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te
laten spreken en alles op het spel te zetten om
Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat
doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar
toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial,
de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
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
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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...
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening
M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de
internationale gemeenschap adequaat reageren
op genocide, misdaden tegen de menselijkheid
en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel
getrokken of het (internationale) strafrecht het
meest geschikte instrument is om belangrijke
doeleinden als waarheidsvinding en verzoening
te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van
waarheids- en verzoeningscommissies. Maar zelfs
als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch –
complexe werkelijkheid tot het maken van
keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting
van internationale misdrijven het beste door
internationale tribunalen dan wel op nationaal
niveau ter hand kan worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van
het Statuut van Rome – is een resultante van
deze afweging en legt het primaat bij nationale
jurisdicties. Voorts worden zowel internationale
als nationale gerechten geconfronteerd met het
vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd
moet worden op de speciﬁeke aard van
internationale misdrijven en hun plegers.
Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging
op soevereiniteitsaanspraken van staten, die
haar ervaren als een bedreiging voor de eigen
politieke belangen en vrezen zelf voor
internationale fora ter verantwoording te worden.
Deze vragen stonden ter discussie op een
symposium dat op 19 maart 2004 door de
leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van
Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam
Center for International Law, werd georganiseerd.
Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen
tot het symposium.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan
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2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf,
maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens
zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het
ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut niet laten merken
dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze
het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren
verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen
delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van
beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu
is alles anders...
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie-Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 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
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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.
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23
Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode
Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese
Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen
haar leven tekenen, maar ook de toekomst van
de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de
nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder
wetenschappers te onderzoeken. Wangs
onderzoek leidt hem naar een mysterieuze
onlinegame en een virtuele wereld die wordt
beheerst door de onvoorspelbare interactie
tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld
alleen maar virtueel of bestaat zij misschien
echt? Dit is het drielichamenprobleem, en het is
de sleutel tot alles: tot de dood van de
wetenschappers, tot een samenzwering die
lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de
mensheid onder ogen moet zien. Het
drielichamenprobleem is het eerste,
adembenemende deel van een trilogie over
ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de
aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is
de bekendste en succesvolste
scienceﬁctionschrijver van China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste
Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de
belangrijkste internationale prijs voor een
scienceﬁctionroman. De trilogie wordt voor
Netﬂix verﬁlmd door David Benioﬀ en D.B. Weiss,
de makers van de hitserie Game of Thrones. Over
Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om
te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen
met het Congres ineens nogal beperkt leken.'
BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een
unieke combinatie van wetenschappelijke en
ﬁlosoﬁsche speculatie, politiek en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie, waarin koningen
en keizers uit de westerse en de Chinese
geschiedenis zich verplaatsen naar een
droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten
en natuurkundigen zich bezighouden met
wereldwijde samenzweringen, moorden en
buitenaardse invasies in de echte wereld.'
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GEORGE R.R. MARTIN
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met
haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze
maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen:
Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam
ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij
de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol
goede moed aan haar nieuwe baan als
kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar
eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Het Utopia experiment Robert Ludlum
2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Utopia experiment Een revolutie op het gebied
van oorlogvoering, maar is het wel veilig?
Dresner Industries presenteert een revolutionair
nieuw product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon
Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te
bepalen van het apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een
nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk
maakt. Een uitvinding die niet in handen van
Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge
wel zon zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat
Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar
voor eigen leven de waarheid te achterhalen die
hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen
houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste
door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels
meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op
zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne
is succesvol verﬁlmd met Matt Damon in de
hoofdrol.
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11
Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet
te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man
zoals ik is niet gauw geïmponeerd en
aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me.
Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in
feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar
mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot
driemaal toe om een vergadering te beleggen,
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maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij,
Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen.
Ik heb nog nooit een rivale gehad die over
evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt
als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders
controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de
leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op.
Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse.
Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest
getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij
mijn respect – en dat is op zich al een hele
uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
De dag van de zonnewende Sarah Lark
2021-06-21 Dit is het derde en laatste, los te
lezen, boek in de serie ‘De sterren van Matariki’.
Reis terug naar het Nieuw-Zeeland van begin 20e
eeuw, waar twee jonge mensen hun plek in de
wereld veroveren. Nieuw-Zeeland, 1899. De
jonge Roberta moet toezien hoe Kevin, de man
op wie ze verliefd is, als arts gaat werken in ZuidAfrika, waar de Boerenoorlog woedt. Maar ze is
vastbesloten voor hem te vechten – en haar
moed kent geen grenzen... Kevins nichtje
Atamarie staat voor haar eigen uitdaging. Al
sinds haar jeugd is ze gefascineerd door de
vliegers die de Maori oplaten om hun
boodschappen naar de goden te zenden. Als enig
meisje meldt ze zich bij de universiteit om
ingenieur te worden, maar daar treft ze
luchtvaartpionier Richard Pearse, en opeens
staat ze voor een heel andere keuze... ‘De
sterren van Matariki’ is de tweede serie van
Sarah Lark die zich in het Nieuw-Zeeland van de
negentiende eeuw afspeelt, en bestaat uit drie
boeken: ‘Het land met de gouden kust’, ‘De
schaduw van de kauri-boom’ en ‘De dag van de
zonnewende’.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy
romance van de populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten
en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis,
nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een
lekke band haalt haar plannen overhoop.
Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en
ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen,
maar hij haalt haar ook over om de rest van de
reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds
beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar
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op afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft
Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland
en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers.
Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi
Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland en
België lazen en luisterden al meer dan 25.000
lezers haar verslavende dirty oﬃce romance De
baas.
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.
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
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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?
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 Paigemysteriereeks, 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
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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.
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
Adobe Illustrator CS6 Mediaplus (Nijmegen) 2012
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.
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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?
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
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort
verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord
heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld
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haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept
ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij
een complexe man. En dan is er nog het
probleem van Freeks onderhuurders, die het
grote huis op het landgoed bewonen en zich
bezighouden met zaken die absoluut niet
thuishoren in een vredig -natuurgebied als De
Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan
één -manier nodig, maar het voelt voor hem als
een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te
laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo
Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke
gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl
‘Van Laren ziet kans de emoties van haar
personages uitstekend in woorden te vatten.
Bovendien zijn de personages prima
gekarakteriseerd, niet overdreven
geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte
mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt
gelezen sta je weer even met beide benen op de
grond en ben je je er terdege van bewust wat
echt belangrijk is in het leven.’
Thrillersandmore.com
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het
begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense
universiteit drastisch moet verminderen. Om die
eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van
vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoﬀers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te
redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen.
Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de
eerste ontvoerde student. De boodschap is
echter zo geformuleerd dat niemand er iets van
begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen
andere keus dan te proberen om het raadsel op
tijd op te lossen. De race tegen de klok is
begonnen.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene
geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??

om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers.
Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van
de duivel.
Scott Kelby over digitale fotograﬁe Scott
Kelby 2007
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!
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2
van de sprankelende Onder de bomen-serie, die
zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een
stoere vrouwelijke boswachter in de hoofdrol
heeft De zomer is aangebroken en boswachter
Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in
haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde. Ze
kent het bos dat ze onder haar hoede heeft
inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar
belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar
dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste
weken op de basisschool zijn afgesloten met een
knal, en een zoen van de leukste jongen van de
klas. Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan
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