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pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen
Das Buch zum iPhone 5s und 5c Susanne Möllendorf 2014-01-30 Das

moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

iPhone 5s ist bereits die siebte Generation von Apples Kult-Handy. Es

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis

kommt in neuen Kleidern daher, ausgestattet mit einer Menge neuer

heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk

Features, und es kommt nicht allein. Das goldene, silberne oder

uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat

spacegraue 5s hat nun ein buntes Pendant, das iPhone 5c. Apple hat mit

op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen

dem 5s wieder einmal alle Hebel der Superlative gezogen. Ein A7-Chip

moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten

und 64-Bit-Prozessor machen es noch besser und schneller. Die Kamera

naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

ist jetzt noch vielseitiger und professioneller einsetzbar. Und in Punkto

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen

Sicherheit bringt es ein absolutes Novum mit: den Fingerabdrucksensor

met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

Touch ID. Auch iOS 7 ist gegenüber seinen Vorgängern nicht nur optisch

na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren?

gründlich überarbeitet worden, es hat außerdem viele Änderungen und

Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

Neuerungen an Bord. Einige davon lassen sich intuitiv bedienen. Doch

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en

vieles entdeckt man nicht auf den ersten Blick, und wer will sich schon auf

Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische

eigene Faust auf die Suche machen, wenn er alles gezeigt und erklärt

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

bekommen kann? Das Buch zum iPhone 5s und 5c bringt alle Neuigkeiten

Startup em 12 meses Melinda F. Emerson 2016-12-01 Quer esteja

auf den Punkt und zeigt darüber hinaus mit viel Insiderwissen und einer

desempregado recentemente, farto da vida de escritório, ou queira

Menge Tipps und Tricks, was Sie alles aus Apples Kult-Gadgets

finalmente tornar a sua ideia de negócio uma realidade, este é o livro

herausholen können.

certo para si. Este livro é para quem quer fazer da sua paixão a sua

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

profissão. Qualquer um de nós pode seguir o seu sonho e mudar de vida.

halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

Mas para isso, devemos certificar-nos de que temos o perfil adequado

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit

para sermos empreendedores, as condições financeiras adequadas para

om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over

podermos arriscar, bem como alguns outros pressupostos fundamentais

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale

para que o nosso projeto seja um sucesso. Baseada na sua experiência

manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s

como fundadora e diretora de uma das empresas de produção e

zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij

marketing mais premiadas dos últimos anos, Melinda Emerson decidiu

heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader

criar um guia prático mensal para ajudar outros que (tal como ela)

verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te

pretendem lançar o seu negócio. Dentro do livro encontrará conselhos

hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

imperdíveis, tabelas com informação real e importante, e todos os passos

daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke

necessários para se tornar um CEO de sucesso na sua própria aventura.

Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de

Melinda Emerson vai acompanhá-lo durante 12 meses, passo a passo,

stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een

até se tornar o seu próprio chefe e arrancar com a sua própria Startup!

heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje

Esses 12 meses estão cheios de atividades fundamentais para criar uma

met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ *****

empresa com o máximo nível de segurança e o mínimo risco. • Muitos

Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

sonham criar a sua empresa, mas por onde devemos começar? Este livro

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-

explica tudo, passo a passo. • Temos o perfil adequado para ser
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empreendedores e as condições financeiras adequadas para poder

1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige

arriscar? • Melinda Emerson decidiu criar um guia prático mensal, 12

Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht

meses passo a passo, para ajudar outros que (tal como ela) pretendem

bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om

lançar o seu negócio. • Conselhos imperdíveis, tabelas com informação

waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een

real e importante, e todos os passos necessários para se tornar um CEO

disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en

de sucesso na aventura de criar um negócio.

geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

ervan overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten

inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan

Parijs ligt het historische chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar

toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is

perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig

de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale

heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet

terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister,

de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar

kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept

noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,

herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden, waar ze

verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst

wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt

het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president

gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend

wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft

mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische

vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en

wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in

alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden.

een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven

Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan

boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te

rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door

bestellen!

ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het

Hollywood.' Vrij Nederland

waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’

geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot

van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die

de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te

onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles

beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met

te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het

haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die

dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en

langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar

probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk

verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet

en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny

iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen

Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand

werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water

verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was

breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

getuige’.

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De

tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een

politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig

persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren

jongetje in Zuid-Afrika.

kent en met tientallen reisgenoten sprak.

Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford

meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk

Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn

geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,

gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door

die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun

criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische

angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg intelligent

miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het

en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit

welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere

boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en

plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn

filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR –

vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason

BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1

een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste

bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek #

missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een
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sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn…

Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de

'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te

unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met

combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris

de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag

vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame,

water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel

flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in

Become Your Own Boss in 12 Months Melinda F Emerson 2014-12-05

minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

"Become Your Own Boss is a must-read if you're thinking of launching a

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

business of your own." --Jean Chatzky, bestselling author of Money 911

De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur

and Financial Editor, NBC Today Create a successful business this year!

onderzoekt de verdwijning van een hopeloos verstrikte kunstcriticus en

Written by America's #1 Small Business Expert, this essential handbook

vader. Geheimen, schijngestalten en andere zwarigheden vormen

shows you how to launch your own business in just twelve months. Using

obstakels op een pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van het

her years of experience in business development, Melinda Emerson

mysterie. De lezer is ook getuige van de laatste zeven levensdagen van

guides you through the process with step-by-step instructions for

de vermiste. Een verrassende ontknoping werpt nieuw licht op de

developing an effective marketing plan, setting a budget, and maintaining

wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een droogkomisch

your business once it's up and running. She also offers brand-new

detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste orde.

strategies for obtaining financing through means like crowdsourcing as well

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude

as social media techniques that help build your business--all of which has

novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en

been updated for today's market. With Emerson's expert business advice,

de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak.

you will finally follow your dreams and become your own boss!

Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham

politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er

2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen met een verleden. Een gebroken

de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

hart. Sam had nooit gedacht dat Scott tegen haar zou liegen, maar nu

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland

haar moeder een detective opdracht heeft gegeven in het verleden van

plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt

haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar niet de hele waarheid

geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer

heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een telefoongesprek duidelijk

kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens

maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel

vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak

voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede loopt ze van huis

waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze

weg om vanuit Houston terug naar het veilige Nederland te vliegen. Daar

verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een

ontmoet ze bij toeval advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets

familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,

anders zegt, schreeuwt Sams hart heel duidelijk dat ze Scott terug wil.

vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te

Kan Alex haar daar misschien bij helpen..? Soms is er licht aan het eind

vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot

van de tunnel.

Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede

Product Design Andrew Dent 2014 Focuses on Product Design. This book

deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van

features carefully selected products that showcase the use of a particular

gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart

material. It includes six specially commissioned visual narratives by

geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

experts in the field, and an extensive illustrated materials directory with

Elsevier Emergency. Endokrinologische Notfälle. 2/2022 Hans-Martin

detailed information on almost 100 materials.

Grusnick 2022-04-13 Das Heft 2/2022 ''Endokrinologische Notfälle'' befasst

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16

sich mit Diabetes mellitus und diabetischen Notfällen, Telemedizin,

Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de

Addison-Krise und der Schilddrüse in der Notfallmedizin. Neben dem

kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

Leitthema sind zahlreiche weitere Fachartikel zu verschiedenen Rubriken

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding

enthalten. ELSEVIER EMERGENCY ist das praxis- und

te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten,

branchenorientierte Fachmagazin für Macher und Entscheider in allen

fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,

Tätigkeitsfeldern des Rettungsdienstes und der Notfallmedizin. Es richtet

gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten

sich sowohl an Notfallsanitäter und Notärzte, wie auch an engagierte
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Rettungssanitäter und Rettungshelfer in der präklinischen Versorgung. Im

over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard

Mittelpunkt der Heftinhalte steht Wissen von hoher Relevanz für die

als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je dromen over een

tägliche Arbeit im Rettungsdienst. Besonderes Augenmerk wird auf die

toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent

interprofessionelle Zusammenarbeit mit den am Notfall beteiligten

het om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je

Berufsgruppen gelegt.

eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur

hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke

Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik

inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem vervliegt is een

werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden.

onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen arts en

Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te

patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest

overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk,

vervullen.

vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft

zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten

Frans op het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt

beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me

om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse

had verkocht.

tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar

Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een

eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de

onbekend virus de kop op: corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot

Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te

Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt

nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die

zich aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar

een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die

benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk werken. Een

eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker

bejaarde, die deerlijk toegetakeld op een bankje wordt aangetroffen,

nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar

beweert dat hij is gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling

gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen

wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een lange

Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is?

rij. Een afrekening, een homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen

Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand

een huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad

van Lizzie van den Ham.

is en wat niet. Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce

misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is

2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met

hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het hoofd over. Tijdens

Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met

het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze

meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees

nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg

worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar

Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018 voor zijn

als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de

meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het een

plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek

'tour de force'. Pierreux' thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het

tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard

tweede skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.

van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest

Live Streaming Manual for Internet Society Chapters Glenn McKnight

briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley

2014-04-11 Welcome to the Internet Society beginners guide to Internet

Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om

Video Streaming Kit. As a novice or a seasoned professional broadcaster

de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als

you probably have a number of questions you might want to ask before

ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de

you make the big decision for your chapter to venture in Internet Video

moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint

Streaming. This guide will help you in every aspect of broadcasting your

haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat

event. A set of videos compliment the ePublication

haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de

Als adem lucht wordt Paul Kalanithi 2016-10-03 Op zesendertigjarige

afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de

leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi

verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en

gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere

verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling

dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet

sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat

vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven

beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een

besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven

panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de
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moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar

uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel

het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer

in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –

ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf

waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie

loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de

is binnenkort beschikbaar.

liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren

Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren

adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn

verzameld door H.W. Tydeman en N.G. van Kampen. Stuk 1-10

puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en

Mnemosyne 1817

heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik

in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds meer

nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het

vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808

wil veroveren!

als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning

verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana,

Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het

vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De

verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn

Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België

gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse

worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren

geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele

ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.

Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en

Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit

die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse

rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die

vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van

geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

Bianca Stigter

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla

academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin

Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge

eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de

Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder

Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te

dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door

zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte

de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het

met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te

planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt

volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en

met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen.

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg

Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken

heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te

van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de

Microsoft Lync Server 2013 Unleashed Alex Lewis 2013-04-09 The most

Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar

comprehensive, realistic, and useful guide to Microsoft Lync Server 2013,

heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De vrouwen

today’s leading Unified Communications system. Four expert Lync

van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van

consultants and implementers bring together in-the-trenches guidance for

het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De

all facets of planning, integration, deployment, and administration. The

schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

authors introduce Microsoft Lync Server 2013, outline what it can do, and

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in

review the key improvements Microsoft has made in this version. They

bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al

cover every form of communication Lync Server can manage, including IP

talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

voice, instant messaging, audio/video conferencing, web conferencing, and
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more. You’ll find expert guidance on planning infrastructure, managing

Everything you need to know to get Lync 2013 up and running smoothly

day-to-day operations, server roles, multi-platform clients, security,

As a Unified Communications (UC) technology, Lync allows you to keep

troubleshooting, and much more. Microsoft Lync Server 2013 Unleashed

track of your contacts' availability so you can communicate with anyone,

contains a new section on Office 365 and Lync Online, a chapter covering

anywhere, and at any time. With this hands-on book, you will learn how to

coexistence between on-premise and Office 365 Lync deployments, and

administer the newest and most robust version of Lync Server in order to

another introducing Lync online configuration and administration.

send an IM; start or join an audio, video, or web conference; or make a

Throughout, the authors combine theory, step-by-step configuration

phone call through a familiar interface. Packed with real-world exercises

instructions, and best practices from real enterprise environments. They

throughout, this unique resource encourages you to learn from the best

identify common mistakes and present proven solutions and workarounds.

practices and deployments of others so that you can benefit from their

Simply put, they tell you what works--and show how it’s done. Detailed

experiences. Walks you through designing and managing enterprise

information on how to… • Plan for any type of deployment, from simple to

instant messaging and conferencing solutions Details how to configure

highly complex--including virtualized environments • Walk step-by-step

voicemail, enterprise voice, dual-forking, and VoIP Teaches you how to

through installation, and understand important new changes in the

automate management tasks Shares invaluable advice for monitoring,

installation process • Overcome obstacles to successful migration from

diagnosing, and troubleshooting problems Helps you understand SIP and

older versions of Lync or Microsoft Office Communications Server •

authentication technologies With Mastering Microsoft Lync Server 2013,

Manage server roles, including Front End, Edge, Monitoring, Archiving,

you'll gain the skills you need to effectively deploy Lync Server 2013 and

and Director roles • Efficiently administer Lync Server 2013 through the

be on your way to gaining all the benefits UC has to offer.

Lync Server Management Shell • Leverage Lync Server 2013’s

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1

significantly improved capabilities as a PBX replacement and

Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen

videoconferencing solution • Integrate Lync with third-party video

kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en

platforms, voice/video gateways, and cloud services • Evaluate the option

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En

of providing Lync services through Microsoft Office 365 hosting • Make the

de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette

most of Lync Server 2013’s dramatically upgraded web, mobile, and

Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk

desktop clients

leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit

Deze bloedende stad Alex Preston 2021-11-26 De jonge en ambitieuze

meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat

Charlie Wales kan niet wachten om zijn dromen waar te maken met zijn

hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij

nieuwe baan bij hedgefonds Silverbirch in hartje Londen. Al gauw wordt hij

zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar

de keiharde zakenwereld ingezogen en behoren drugs, drank en

schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond

prostituees tot zijn nieuwe werkelijkheid. Is dit waar hij altijd van gedroomd

voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was

had? Als in 2007 de financiële crisis uitbreekt, ziet hij een uitweg om zijn

toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas

verstikkende carrière vol corruptie achter zich te laten. Maar is er nog wel

ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en

een weg terug voor Charlie? ‘Deze bloedende stad’ is het grote debuut

vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door

van schrijver Alex Preston en ontving maar liefst twee gerenommeerde

haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton

Britse debuutprijzen in 2010. Inmiddels is zijn boek in meer dan twaalf

serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire

talen vertaald. Een fantastisch debuut - Waterstones Een boek dat laat

historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

zien wat de financiële crisis met emoties kan doen - The Guardian Het

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn

eerste insidersverslag over het leven van een trader tijdens de crisis -

gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle

Evening Standard Alex Preston (1979) is een Britse auteur en journalist

Woman

met een achtergrond in de financiële zakenwereld, waar hij onder meer bij

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat

ABN AMRO werkzaam was. In zijn geprezen debuut ‘Deze bloedende

ik Derek nog niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met

wereld’ beschrijft hij het leven van een jonge bankier in Londen die

iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer

getergd wordt door de financiële crisis in 2007. Dat boek is in meer dan

een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me

twaalf talen verschenen en won twee belangrijke Britse debuutprijzen in

door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf

2010. Preston is regelmatig te horen en te zien op BBC radio en televisie.

achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.

.

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-

Mastering Microsoft Lync Server 2013 Keith Hanna 2013-05-15

boeken nu verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa
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heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze

voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar

haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in

broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's

rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er

verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze

steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is

boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.

geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk

te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de

feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk

O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens

heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter

zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn

met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor

broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna,

zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.

zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten

Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde

merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-

waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt,

instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze

moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een

heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks

wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd,

samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets

gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen.

gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren

Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en

dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze

ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat

geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...

afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye

waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar

genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht

oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger

samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met

gediend. Nadat hij voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het

elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye

genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de

realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft

oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij

dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets

daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan

zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een

zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby

kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als

elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op

vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander

aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River

meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing

lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging

neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles

om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te

zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd.

sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang daarna

Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij

volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin

dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te

River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn

veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een

niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde

nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw

Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een

bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn

relatie betekenen?

vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun

Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in

toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn

een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig

om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd

gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar

is, maar dat dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze

klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben

krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van

belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan

het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich

met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die

met zijn lot te verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU -

ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra

GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin

vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en

River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat

nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en

ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie

schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk
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eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had

van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim

genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit

door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black

allemaal begon...

Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct,

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man

omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze

een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft

hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer

ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot

hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit

succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze

probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode

niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze

te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse

of haar voor altijd verliezen.

vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een
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