Cisco Ucs 6248
Installation Guide
If you ally obsession such a referred Cisco Ucs
6248 Installation Guide ebook that will have the
funds for you worth, get the completely best seller
from us currently from several preferred authors. If
you desire to humorous books, lots of novels, tale,
jokes, and more fictions collections are furthermore
launched, from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook
collections Cisco Ucs 6248 Installation Guide that
we will agreed offer. It is not just about the costs. Its
not quite what you need currently. This Cisco Ucs
6248 Installation Guide, as one of the most
operational sellers here will enormously be along
with the best options to review.

Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte
dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-

serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn
slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten.
Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder.
Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel
van de veelbesproken Schotse thrillerserie D.I.
Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc
Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo
Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar
heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc
Callanach en Ava Turner er weet van hebben. Hij
slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn
slachtoffers legt hij om door middel van gif, zodat
deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder
enig besef van het gif dat door hun bloedbaan
stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de boeien
als hij zich op de achtergrond verborgen houdt?
Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van
een afstand te observeren. Callanach en Turner
staan deze keer echt voor een onmogelijke taak...
Perfecte dood is een perfecte thriller: duister, met
geweldige personages en nagelbijtend spannend tot
aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder
aangenaam team speurders.’ – Trouw ‘Een mustread voor lezers die houden van donker, dodelijk,
griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields
schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen van

de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
CCNA Data Center DCICT 200-155 Official Cert
Guide Navaid Shamsee 2017-02-09 CCNA Data
Center DCICT 200-155 Official Cert Guide from
Cisco Press enables you to succeed on the exam
the first time and is the only self-study resource
approved by Cisco. A team of leading Cisco data
center experts shares preparation hints and testtaking tips, helping you identify areas of weakness
and improve both your conceptual knowledge and
hands-on skills. This is the eBook edition of the
CCNA Data Center DCICT 200-155 Official Cert
Guide. This eBook does not include the access
code for the practice exam that comes with the print
edition. This complete, official study package
includes A test-preparation routine proven to help
you pass the exam “Do I Know This Already?”
quizzes, which enable you to decide how much time
you need to spend on each section Part-ending
exercises, which help you drill on key concepts you
must know thoroughly Study plan suggestions and
templates to help you organize and optimize your
study time A final preparation chapter that guides
you through tools and resources to help you craft
your review and test-taking strategies Well regarded
for its level of detail, study plans, assessment
features, and challenging review questions and

exercises, this official study guide helps you master
the concepts and techniques that ensure your exam
success. The official study guide helps you master
topics on the CCNA Data Center DCICT 200-155
exam.
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke
2020-12-08 Het boek voor alle vrouwen die aan het
begin van de hormoonchaos staan of er middenin
zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40
en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden
door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid,
depressie, gewichtstoename... De meeste van deze
symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans,
en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee
dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’
met deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en
lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe
vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven
kunnen leiden, met dank aan de laatste
onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit
de praktijk.
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en
waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.

Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd
gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.
Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
detective van de New Yorkse politie, maar haar
verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op
zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar
de echte verrassing moet nog komen: een vrouw
met groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar
Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallasserie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil
worden in een spannend maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft
alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door
de straten van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
De mannen die we oogstten Jesmyn Ward 2021-0519 In ‘De mannen die we oogstten’ schetst de

gelauwerde Afro-Amerikaanse schrijfster Jesmyn
Ward vijf liefdevolle portretten van de dierbare
mannen die zij binnen vier jaar kwijtraakte. Ze
gingen ten onder aan drugsverslaving, geweld,
ongelukken, zelfmoord, kortom: aan de wrede
werkelijkheid die jonge Zwarte mannen in het
Zuiden van de Verenigde Staten al te vaak ten dele
valt. Telkens weer vroeg Ward zich af: waarom?
Om haar verlies te verwerken begon ze erover te
schrijven. Dit hielp haar een verschrikkelijke
waarheid onder ogen te zien: haar jeugdvrienden en
broer waren domweg ten prooi gevallen aan hun
afkomst. Nog voordat de term ‘institutioneel
racisme’ gangbaar was, wees Ward de
geschiedenis, armoede, kansloosheid en gebroken
familieverbanden aan die inherent zijn aan het leven
van de Zwarte bevolking in Amerika. ‘De mannen
die we oogstten’ is door ‘New York Magazine’
uitgeroepen tot een van de beste boeken van de
21e eeuw, en door ‘The New York Times’ tot een
van de vijftig beste memoirs.
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.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
CCNP and CCIE Data Center Core DCCOR 350601 Official Cert Guide

Firas Ahmed 2020-03-06 This is the eBook version
of the print title. Note that the eBook does not
provide access to the practice test software that
accompanies the print book. Access to the personal
video mentoring is available through product
registration at Cisco Press; or see the instructions in
the back pages of your eBook. Learn, prepare, and
practice for CCNP/CCIE Data Center Core DCCOR
350-601 exam success with this Cert Guide from
Cisco Press, a leader in IT certification learning and
the only self-study resource approved by Cisco. ·
Master CCNP/CCIE Data Center Core DCCOR 350601 exam topics · Assess your knowledge with
chapter-ending quizzes · Review key concepts with
exam preparation tasks · Learn from more than two
hours of video mentoring CCNP and CCIE Data
Center Core DCCOR 350-601 Official Cert Guide is
a best-of-breed exam study guide. Expert authors
Somit Maloo and Firas Ahmed share preparation
hints and test-taking tips, helping you identify areas
of weakness and improve both your conceptual
knowledge and hands-on skills. Material is
presented in a concise manner, focusing on
increasing your understanding and retention of
exam topics. The book presents you with an
organized test-preparation routine through the use
of proven series elements and techniques. Exam

topic lists make referencing easy. Chapter-ending
Exam Preparation Tasks help you drill on key
concepts you must know thoroughly. Review
questions help you assess your knowledge, and a
final preparation chapter guides you through tools
and resources to help you craft your final study
plan. The book also contains more than two hours
of personal video mentoring from the Pearson IT
Certification Complete Video Course. Go to the
back pages of your eBook for instructions on how to
access the personal video mentoring content. Well
regarded for its level of detail, assessment features,
and challenging review questions and exercises,
this study guide helps you master the concepts and
techniques that will help you succeed on the exam
the first time. This official study guide helps you
master all the topics on the CCNP/CCIE Data
Center Core DCCOR 350-601 exam, including ·
Network · Compute · Storage Network · Automation
· Security
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau
zit een jongen van zestien nagelbijtend te wachten
op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij
heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat
voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd.
Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel
een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht

is hij niet.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De
nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
groep lezers welke columnist altijd moest blijven.
Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke
columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.
Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.
Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.
Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal ook niet
echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste
is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u
en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Implementing Cisco UCS Solutions Anuj Modi 201704-27 Discover how to simplify your data center
architecture, reduces costs, and improve speed and
agility with Cisco UCS at your side About This Book
Learn how to reduce equipment and operating

costs, consolidate resources, and automate data
center processes Eliminate manual, timeconsuming tasks that were traditionally required to
connect servers in data centers A practical handson guide that will help you to deploy servers and
application stacks with ease Who This Book Is For
This book is for system, network, and storage
administrators who are responsible for Cisco UCS
deployments. You need to have basic knowledge of
server architecture, network, and storage
technologies. What You Will Learn Set up your Lab
using Cisco UCS Emulator Configure Cisco UCS,
LAN, and SAN connectivity Create and manage
Service profiles Perform various tasks using UCS
Backup and restore Cisco UCS configuration Test
various Cisco UCS scenarios Manage and
automate multiple domains In Detail Cisco Unified
Computer System (UCS) is a powerful solution for
modern data centers and is responsible for
increasing efficiency and reducing costs. This
hands-on guide will take you through deployment in
Cisco UCS. Using real-world examples of
configuring and deploying Cisco UCS components,
we'll prepare you for the practical deployments of
Cisco UCS data center solutions. If you want to
develop and enhance your hands-on skills with
Cisco UCS solutions, this book is certainly for you.

We start by showing you the Cisco UCS equipment
options then introduce Cisco UCS Emulator so you
can learn and practice deploying Cisco UCS
components. We'll also introduce you to all the
areas of UCS solutions through practical
configuration examples. Moving on, you'll explore
the Cisco UCS Manager, which is the centralized
management interface for Cisco UCS. Once you get
to know UCS Manager, you'll dive deeper into
configuring LAN, SAN, identity pools, resource
pools, and service profiles for the servers. You'll
also get hands-on with administration topics
including backup, restore, user's roles, and high
availability cluster configuration. Finally, you will
learn about virtualized networking, third-party
integration tools, and testing failure scenarios. By
the end of this book, you'll know everything you
need to know to rapidly grow Cisco UCS
deployments in the real world. Style and approach
This hands-on book takes a tutorial-based approach
to help you understand the practical methodologies
and deployment of Cisco UCS components.
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.
Een woud vol zonnebloemen Torey Hayden 201003-18 De zeventienjarige Lesley is een echt
tienermeisje: haar zorgen draaien om jongens, haar
studie en ruzie maken met haar jongere zusje. Ze is
dol op haar moeder Mara, die prachtige verhalen
kan vertellen over haar jeugd in Hongarije en
Duitsland voor de oorlog. Maar Mara heeft ook
traumatische herinneringen die ze nooit wil delen
met haar dochters. Terwijl Lesley het gruwelijke
oorlogsverleden van haar moeder begint te
ontdekken, stort hun gezin ineen. En Lesley beseft
dat zij haar moeder nooit echt heeft gekend.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten
en is met haar man een bed and breakfast
begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft
ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes. Het leven lacht haar
toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet
vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan
tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge Nederlandse vrouw
en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar
nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
Verteerd door begeerte Carole Mortimer 2018-0320 Kan ze zijn verleidingskunsten weerstaan? Het
kan miljardair Gregorio de la Cruz op zich niet
zoveel schelen dat Lia Fairbanks hem
verantwoordelijk houdt voor alles wat er misging in
haar leven. Wat hem wél dwarszit, is dat hij de
verpletterend mooie, roodharige furie maar niet uit
zijn gedachten kan bannen. Uiteindelijk besluit hij
haar nog één keer te verleiden, nog één keer van
haar te genieten. In de hoop dat zo het
allesverterende vuur van verlangen in hem eindelijk

zal doven... Lia's wereld is ingestort. Door de schuld
van die arrogante tycoon is ze alles kwijt! Gelukkig
heeft ze nu een baantje gevonden als receptioniste
van een luxehotel en kan ze eindelijk opnieuw
beginnen. Maar dan wordt ze voorgesteld aan de
eigenaar van het hotel...
Hacking Jon Mark Erickson 2004
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de
dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft
dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden
als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit
aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor
hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf
in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt
echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten
een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het

op een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
CCNA Data Center: Introducing Cisco Data Center
Technologies Study Guide Todd Lammle 2016-0404 Cisco has announced big changes to its
certification program. As of February 24, 2020, all
current certifications will be retired, and Cisco will
begin offering new certification programs. The good
news is if you’re working toward any current CCNA
certification, keep going. You have until February
24, 2020 to complete your current CCNA. If you
already have CCENT/ICND1 certification and would
like to earn CCNA, you have until February 23,
2020 to complete your CCNA certification in the
current program. Likewise, if you’re thinking of
completing the current CCENT/ICND1, ICND2, or
CCNA Routing and Switching certification, you can
still complete them between now and February 23,
2020. Complete theory and practice for the CCNA
Data Center Technologies exam CCNA Data
Center, Introducing Cisco Data Center
Technologies Study Guide is your comprehensive
study guide for exam 640-916. Authors Todd

Lammle and Todd Montgomery, authorities on
Cisco networking, guide you through 100% of all
exam objectives with expanded coverage of key
exam topics, and hands-on labs that help you
become confident in dealing with everyday
challenges. You'll get access to the free Nexus
switch simulator that allows you to try your hand at
what you've learned without expensive software,
plus bonus study aids, such as electronic
flashcards, a practice exam, and a searchable PDF
glossary of terms. Coverage includes Data Center
networking and virtualization, storage networking,
unified fabric, Cisco UCS configuration, Data Center
services, and much more, for complete exam
preparation. This is your guide to study for the entire
second (and final) exam required for certification
Review networking principles, products, and
technologies Understand Nexus 1000V and Data
Center virtualization Learn the principles and major
configurations of Cisco UCS Practice hands-on
solutions you'll employ on the job Prepare for using
Cisco's Unified Data Center, which unifies
computing, storage, networking, and management
resources
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld
zou bestaan uit vliegers en niet-vliegers, hoe ver
zou jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in

Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom
van de mens om te kunnen vliegen werkelijkheid is
geworden, dankzij de wetenschap en genetische
manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is
verdeeld in vliegers en niet-vliegers en het gat
tussen de twee groepen wordt groter naarmate de
vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden
van de niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd
vol ontberingen en komt naar de stad, vastbesloten
om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich
vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite.
Om die ambitie waar te kunnen maken, moet ze
een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het
jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is
daarom des te opmerkelijker, want het voert haar
ver weg van haar leven vol privileges. Aan Zeke
Fowler, een vleugelloze privédetective, de
ondankbare taak om voor de steenrijke ouders Peri
op te sporen en hun zoontje terug te halen. Voel de
vreugde, de angst en de pure inspanning van het
vliegen – langs duizelingwekkende wolkenkrabbers,
door wilde stormen en overweldigende natuur – in
deze prachtige, uitdagende en uiterst fantasievolle
debuutroman Vleugels van de Australische Claire
Corbett.
SUPPORTING CISCO DATACENTER
NETWORKING DEVICES (010-151 DCTECH)
Exam Practice Questions & Dumps

Books Fortune 2020-09-22 This course attempt to
train the students about the basic configuration of
NX OS, the products of Cisco data center and other
hardware components while emphasizing on the
UCS. The students will be explained about the
remedial services on the datacenter products, along
with the replacement of hardware and software.
How to configure the backup and restore, analysis
of the environmental requirements and safety
requirements is also a focused area of the course.
Troubleshooting the physical layers forms the main
training element. Preparing for the supporting cisco
datacenter networking devices 010-151 exam to
become a CISCO Certified? Here we have brought
Best Exam Questions for you so that you can
prepare well CISCO (010-151 DCTECH) exam.
Unlike other online simulation practice tests, you get
an eBook version that is easy to read & remember
these questions. You can simply rely on these
questions for successfully certifying this exam.
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een
huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward,
Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om
hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans
om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder
geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het
pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele

historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per
stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun
nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid
zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de
burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello,
een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop
aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en
wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties.
Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit
als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen
leven op te bouwen. Van de Australische Edward
en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’
zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met
haar vriend een huis te kopen maar die in Londen
geen schijn van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje
zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai
leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen.
Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit
deze reacties die mensen te vinden die passen bij
hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te
maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke
romans op haar naam staan die zich (deels)
afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar

Italiaanse zomers en geniet!
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
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-0608 Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale
Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met
behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens en
overtuigingen. Neem de regie over je eigen
gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van
Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht
op een operatie of behandeling na een vervelende
diagnose of chronisch ziek bent: het is voor
iedereen van belang om in actie te komen om je
welzijn, gezondheid en levensverwachting te
verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot
zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met
behulp van onze geestkracht, gedachten, gevoelens
en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe je je
geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te
optimaliseren. Ze doet dit op basis van:

wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring
met zelfheling; de succesvolle ervaringen van
anderen; praktische oefeningen; en tips en
adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar
ook een naslagwerk om te koesteren.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24
Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk
van een Griekse god, is eraan gewend dat de
mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het
onopvallende serveerstertje dat hem op een feest
vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld,
wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk!
Als ze hem echter een foto laat zien van haar
zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse
gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende
herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura
met hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van
plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij
zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide
Gustavo A. A. Santana 2016-04-13 Trust the best
selling Official Cert Guide series from Cisco Press
to help you learn, prepare, and practice for exam
success. They are built with the objective of
providing assessment, review, and practice to help

ensure you are fully prepared for your certification
exam. Master Cisco CCNA Cloud CLDFND 210-451
exam topics Assess your knowledge with chapteropening quizzes Review key concepts with exam
preparation tasks This is the eBook edition of the
CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide.
This eBook does not include the practice exams
that comes with the print edition. CCNA Cloud
CLDFND 210-451 Official Cert Guide presents you
with an organized test preparation routine through
the use of proven series elements and techniques.
“Do I Know This Already?” quizzes open each
chapter and enable you to decide how much time
you need to spend on each section. Exam topic lists
make referencing easy. Chapter-ending Exam
Preparation Tasks help you drill on key concepts
you must know thoroughly. CCNA Cloud CLDFND
210-451 Official Cert Guide focuses specifically on
the objectives for the Cisco CCNA CLDFND 210451 exam. Leading data center network architect
Gustavo A.A. Santana shares preparation hints and
test-taking tips, helping you identify areas of
weakness and improve both your conceptual
knowledge and hands-on skills. Material is
presented in a concise manner, focusing on
increasing your understanding and retention of
exam topics. Well-regarded for its level of detail,

assessment features, comprehensive design
scenarios, and challenging review questions and
exercises, this official study guide helps you master
the concepts and techniques that will enable you to
succeed on the exam the first time. The official
study guide helps you master all the topics on the
CCNA CLDFND exam, including: Cloud
characteristics Cloud service models (IaaS, SaaS,
PaaS) Cloud deployment (public, private,
community, hybrid) Cisco Intercloud Solution Cloud
Compute (Cisco UCS) Cloud Networking (DC
network architectures, infrastructure virtualization)
Cloud Storage basics (provisioning, access,
concepts, devices, infrastructures) CCNA Cloud
CLDFND 210-451 Official Cert Guide is part of a
recommended learning path from Cisco that
includes simulation and hands-on training from
authorized Cisco Learning Partners and self-study
products from Cisco Press. To find out more about
instructor-led training, e-learning, and hands-on
instruction offered by authorized Cisco Learning
Partners worldwide, please visit
http://www.cisco.com/web/learning/index.html
De dochter van de President James Patterson 202106-07 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 oud-president wordt nooit meer
een gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training 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
Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Ik, voor eeuwig Sacha Sperling 2011-10-07 Twee
veertienjarige jongens, Sacha en Augustin, gaan op
zoek naar thrills in het Parijs van de bevoorrechten.
Ze trekken van feest naar feest, gaan van
appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe
hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en spuiten,
meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school

als ze daar zin in hebben en voelen zich door niets
uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds
extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens
om in deze tijd? Niets doet ertoe. Sacha Sperling
beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en
gevoelens van de jongere generatie en laat met een
avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende literaire
volwassenheid zien.
Behandelinge van 't kamp-regt Cornelis van
Alkemade 1699
IBM FlashSystem V9000 in a VersaStack
Environment Michael Erwig 2015-10-28
VersaStack, an IBM and Cisco integrated
infrastructure solution, combines computing,
networking, and storage into a single integrated
system. It combines the Cisco Unified Computing
SystemTM (Cisco UCS®) Integrated Infrastructure
with IBM Spectrum VirtualizeTM, which includes
IBM FlashSystem® V9000 and IBM Storwize®
storage offerings, for quick deployment and rapid
time to value for the implementation of modern
infrastructures. With comprehensive reference
architectures that include Cisco Validated Designs
(CVDs), IBM Redbooks® publications, sizing
guidelines, and single-call support, the solution sets
a benchmark to accelerate data center
infrastructure deployment and to help manage

information and resources efficiently amid business
change. This IBM Redbooks Solution Guide
provides an overview of the VersaStack solution
that uses IBM FlashSystem V9000 as an all-flash
storage layer. This VersaStack solution delivers
extraordinary levels of storage virtualization
performance and efficiency in a networking
infrastructure, and compute capabilities that are
based on the Cisco UCS. This guide explains how
the IBM FlashSystem V9000 all-flash storage arrays
add performance by using IBM MicroLatency®,
macro efficiency, superior reliability, and softwaredefined storage enterprise features to the cloud
computing-ready VersaStack solution. This guide is
intended for individuals who want to learn more
about the VersaStack integrated solution.
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 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.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 202011-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen,
de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor
iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen
gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar
van de NS Publieksprijs Van de boeken van
Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is
vertaald in 36 landen De tv-series van de
dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer dan 2
miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen
Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik
Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-

Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets
gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar
verder is er niet veel meer om naar uit te kijken.
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo
mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger
en begint het overzicht te verliezen. Dat levert het
nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een
dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat
meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders
kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij
allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet
aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het
coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er
geen Evert meer om er foute grappen over te
maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn
best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op
het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
CCNA Data Center DCICT 640-916 Official Cert
Guide Navaid Shamsee 2015-02-12 CCNA Data
Center DCICT 640-916 Official Cert Guide CCNA
Data Center DCICT 640-916 Official Cert Guide

from Cisco Press enables you to succeed on the
exam the first time and is the only self-study
resource approved by Cisco. A team of leading
Cisco data center experts shares preparation hints
and test-taking tips, helping you identify areas of
weakness and improve both your conceptual
knowledge and hands-on skills. This complete,
official study package includes --A test-preparation
routine proven to help you pass the exam --“Do I
Know This Already?” quizzes, which enable you to
decide how much time you need to spend on each
section --Part-ending exercises, which help you drill
on key concepts you must know thoroughly --The
powerful Pearson IT Certification Practice Test
software, complete with hundreds of well-reviewed,
exam-realistic questions, customization options, and
detailed performance reports --Study plan
suggestions and templates to help you organize and
optimize your study time --A final preparation
chapter that guides you through tools and resources
to help you craft your review and test-taking
strategies Well regarded for its level of detail, study
plans, assessment features, and challenging review
questions and exercises, this official study guide
helps you master the concepts and techniques that
ensure your exam success. The official study guide
helps you master topics on the CCNA Data Center

DCICT 640-916 exam, including --Cisco data center
concepts: architectures, devices, layers, modular
design, vPC, FabricPath, Cisco Nexus switches,
and more --Data center unified fabric: FCoE,
multihop, VIFs, FEX, and setup --Storage
networking: concepts, targets, verification,
connectivity, zoning, setup, and configuration --Data
center virtualization: servers, devices, and Nexus
1000V, including setup and operations --Cisco
Unified Computing: concepts, discovery,
connectivity, setup, and UCSM --Data center
network services: ACE load balancing, virtual
context, HA, management, global/local solutions,
and WAAS The CD-ROM contains more than 450
practice questions for the exam, memory table
exercises and answer keys, and a study planner
tool. Includes Exclusive Offer for 70% Off Premium
Edition eBook and Practice Test Pearson IT
Certification Practice Test minimum system
requirements: Windows XP (SP3), Windows Vista
(SP2), Windows 7, or Windows 8; Microsoft .NET
Framework 4.0 Client; Pentium class 1GHz
processor (or equivalent); 512 MB RAM; 650 MB
disk space plus 50 MB for each downloaded
practice exam; access to the Internet to register and
download exam databases
VersaStack Solution by Cisco and IBM with IBM
DB2, IBM Spectrum Control, and IBM Spectrum
Protect

Jon Tate 2016-02-02 Dynamic organizations want
to accelerate growth while reducing costs. To do so,
they must speed the deployment of business
applications and adapt quickly to any changes in
priorities. Organizations require an IT infrastructure
to be easy, efficient, and versatile. The VersaStack
solution by Cisco and IBM® can help you accelerate
the deployment of your datacenters. It reduces
costs by more efficiently managing information and
resources while maintaining your ability to adapt to
business change. The VersaStack solution
combines the innovation of Cisco Unified
Computing System (Cisco UCS) Integrated
Infrastructure with the efficiency of the IBM
Storwize® storage system. The Cisco UCS
Integrated Infrastructure includes the Cisco UCS,
Cisco Nexus and Cisco MDS switches, and Cisco
UCS Director. The IBM Storwize V7000 storage
system enhances virtual environments with its Data
Virtualization, IBM Real-time CompressionTM, and
IBM Easy Tier® features. These features deliver
extraordinary levels of performance and efficiency.
The VersaStack solution is Cisco Application
Centric Infrastructure (ACI) ready. Your IT team can
build, deploy, secure, and maintain applications
through a more agile framework. Cisco Intercloud
Fabric capabilities help enable the creation of open

and highly secure solutions for the hybrid cloud.
These solutions accelerate your IT transformation
while delivering dramatic improvements in
operational efficiency and simplicity. Cisco and IBM
are global leaders in the IT industry. The
VersaStack solution gives you the opportunity to
take advantage of integrated infrastructure solutions
that are targeted at enterprise applications,
analytics, and cloud solutions. The VersaStack
solution is backed by Cisco Validated Designs
(CVDs) to provide faster delivery of applications,
greater IT efficiency, and less risk. This IBM
Redbooks® publication is aimed at experienced
storage administrators that are tasked with
deploying a VersaStack solution with IBM DB2®
High Availability (DB2 HA), IBM SpectrumTM
Protect, and IBM Spectrum ControlTM.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23
Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een
grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot
Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over de
geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier om zijn rekeningen met
enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm
kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn

vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle
contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van
plan is de vuile was over de familie buiten te
hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet
kruisen met de charmante en onafhankelijke
Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande
romans van de auteur is de stijl van het boek
meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion
‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op
de bank onder een dekentje met een kop thee te
lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’
***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
CCNA Cloud Complete Study Guide Todd
Montgomery 2018-04-10 Cisco has announced big
changes to its certification program. As of February
24, 2020, all current certifications will be retired, and
Cisco will begin offering new certification programs.
The good news is if you’re working toward any
current CCNA certification, keep going. You have
until February 24, 2020 to complete your current
CCNA. If you already have CCENT/ICND1
certification and would like to earn CCNA, you have
until February 23, 2020 to complete your CCNA
certification in the current program. Likewise, if
you’re thinking of completing the current

CCENT/ICND1, ICND2, or CCNA Routing and
Switching certification, you can still complete them
between now and February 23, 2020. Increase the
value of your organization’s cloud network—and
invest in your education The Cisco Cloud
certification validates the skill set of individuals on
industry-leading cloud solutions and best practices,
as well as offering job role-based curricula for all
levels of an IT staff. CCNA Cloud Complete Study
Guide prepares you to take two required exams:
210-451, Understanding Cisco Cloud
Fundamentals, and 210-455, Introducing Cisco
Cloud Administration. It covers everything you can
expect to encounter on the exams and also gives
you a year of FREE access to Sybex's superior
online interactive learning environment and test
bank, including chapter tests, practice exams, a
glossary of key terms, and electronic flashcards.
Cisco’s CCNA Cloud certification covers cloud
characteristics and models, cloud deployment, and
basic knowledge of cloud compute, cloud
networking, and cloud storage. It also covers cloud
infrastructure administration and reporting,
chargeback and billing reports, cloud provisioning,
cloud systems management and monitoring, and
cloud remediation. With thorough coverage,
practical instruction, and expert insight, this book

provides an ideal resource for Exam 210-451 and
Exam 210-455 preparation. • Includes an opening
list of exam topics • Provides valuable hands-on
exercises • Offers practical real-world examples •
Distills in-depth perspective from cloud computing
experts This book is the perfect resource for anyone
seeking to earn the challenging, but rewarding
CCNA Cloud certification.
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik,
de superieure nieuwe roman van Saskia de Coster,
belandt de lezer midden in een upper class milieu
waar het wemelt van de grote en kleine dramas en
familiegeheimen, en waar liefde, waarheid en
ambities regelmatig op gespannen voet staan. In
een Vlaamse verkaveling, boven op een berg,
woont de familie Vandersanden. De neurotische,
aristocratische Mieke kamt haar tapijten en houdt
intussen haar gezin en haar buren nauwlettend in
de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man
Stefaan, maakt carrière in een door schandalen
geplaagd farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah,
overbeschermd en benieuwd naar het echte leven,
zoekt haar eigen weg met de middelen van haar
generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen aan het
grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een
oud patroon doorbreken? Wij en ik is een briljante,
scherpzinnige familieroman, vol intrigerende

karakters die met veel psychologisch inzicht en
mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de
hedendaagse Europese mens de maat, en
beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de
Coster verweeft met haar sublieme, spitsvondige
pen het tragische en het komische in een roman die
zowel een literaire Desperate Housewives is als een
Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan
Franzen. Een magistrale kroniek van een manke
familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is
kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan
debatten op televisie, maar bovenal de auteur van
een nu al schitterend en in zijn soort uniek literair
oeuvre. Haar voorlaatste roman Held werd
genomineerd voor de bng Literatuurprijs en
behaalde de longlist van de ako Literatuurprijs; haar
laatste roman Dit is van mij stond op de longlist van
de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de
koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van
België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is
niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia De
Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang zal
blijven achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk.
Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt Saskia De
Coster de illusies van social climbers, in een roman
die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd

ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 201806-28
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen
met Judas en Dagboek van een getuige - is een
pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt
door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder
het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde
en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt
Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het
leven dat zij en de andere leden van de familie moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en
haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en
tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid?
Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en
verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en
hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met
haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige
openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn
we getuige van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder
schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik
moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet

heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn
leven.'
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, 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.
Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01
Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant
rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in
de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het

prestigieuze advocatenkantoor Bendini, Lambert &
Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan
aan, maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell
ook nog eens met extraatjes zoals een vorstelijk
salaris, een prachtig huis met een zeer lage
hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat het
kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te
maken. Er moet natuurlijk wel wat tegenover staan:
absolute loyaliteit, een negentigurige werkweek en
haast onhaalbare resultaten. Na verloop van tijd
begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich
ongemakkelijk te voelen in het strakke keurslijf van
zijn werkgever. Wat gaat er schuil achter de
respectabele façade van het kantoor en wat speelt
zich af op de ontoegankelijke bovenste verdieping?
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