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Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace 2021-0118 "Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van
elke lezer die een goed geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen
en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende
manier om een koud weekend door te brengen!” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY
DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een
drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich
gelaten en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer
en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar verrast met een
romantisch weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar
geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere
verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens onverwachts op de
stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen
stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is
misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort
beschikbaar!
Er is geen held voor nodig H. Norman Schwarzkopf 1992 Autobiografische beschrijving
van het leven en de militaire loopbaan van generaal H. Norman Schwarzkopf, een
loopbaan die werd afgesloten als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in
de Golfoorlog tegen Irak (1990-'91).
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar
de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de
magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind
van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden:

een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke
communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New
York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze
droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode belofte is
geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin,
en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
De moed tot zelfspot: Burgerschap in het onderwijs Marc Vermeulen Goed
burgerschap zit niet in de menselijke genen. Burgerschap is daarom iets waar scholen
vanaf het basisonderwijs tot het laatste moment aandacht voor moeten hebben. De
vraag is hoe burgerschapsonderwijs vorm moet krijgen. Waar in het curriculum zou het
aandacht moeten hebben? Op welke wijze wordt burgerschap idealiter onderwezen?
Wat vereist burgerschapsonderwijs van docenten? En niet onbelangrijk: wat zijn de
risico’s van burgerschapsonderwijs? Hoe zit het bijvoorbeeld met het risico van
indoctrinatie? Ongemerkt leiden jongeren impliciete waarden en normen af uit keuzes
over lesmethodes, onderwerpen die wel of niet aan bod komen en de manier waarop
een docent de lesstof overdraagt. Wat die waarden en normen zijn, kunnen we
ontdekken door ons af te vragen wiens kennis op school wordt onderwezen, wie die
kennis bewust of onbewust heeft geselecteerd om onderwezen te worden en waarom
dit curriculum op een bepaalde manier aan een groep jongeren wordt onderwezen. Dit
vereist van ieder in het onderwijs een open, kritische houding en voor elk van hen
mogelijkheden tot participatie in het vormgeven van het onderwijs. De auteurs pleiten
vanuit een liberaal perspectief op het onderwijs voor bewustheid van de vele vaak
impliciete waarden en normen in het onderwijs en het curriculum.
Burgerschapsonderwijs vereist beduchtheid van alle betrokkenen voor de eigen
meningen en voorkeuren. Wie jonge burgers wil leren over burgerschap, heeft een
zekere moed tot zelfspot nodig, om de eigen positie te relativeren als dat in het belang
is van de vorming en individuele ontwikkeling van jongere burgers.
Tot aan de zon en terug Jill Mansell 2021-04-20 Met de heerlijke nieuwe feelgood Tot
aan de zon en terug van Jill Mansell is wegzwijmelen gegarandeerd! Didi krijgt de
schrik van haar leven als ze na dertien jaar weer oog in oog staat met Shay Mason,
haar eerste liefde. De vlinders van toen zijn in één klap terug. Maar Shay vertrok
destijds met de noorderzon en nu is Didi eindelijk gelukkig. Het verleden gaat haar
leven niet overhoophalen, o nee. Zij is bovendien niet de enige die lang weggestopte
emoties boven voelt komen. Shays vertrek ging gepaard met een schandaal en dat
steekt opnieuw de kop op. Lang verborgen geheimen komen aan het licht.
Onze mysterieuze wereld Jennifer Westwood 1998 Onopgeloste raadsels uit de
geschiedenis der mensheid.
Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een exprinses. Een jongen met een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht dat
Scott tegen haar zou liegen, maar nu haar moeder een detective opdracht heeft
gegeven in het verleden van haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar niet de
hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een telefoongesprek
duidelijk maakt Sam helemaal niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel
voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede loopt ze van huis weg om
vanuit Houston terug naar het veilige Nederland te vliegen. Daar ontmoet ze bij toeval
advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets anders zegt, schreeuwt Sams hart

heel duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan Alex haar daar misschien bij helpen..? Soms is
er licht aan het eind van de tunnel.
De boerderij Tom Rob Smith 2014-03-06 Tom Rob Smith, auteur van de internationale
bestsellers Kind 44, Kolyma en Agent 6, is weer helemaal terug met de spannende
literaire thriller De boerderij. Ook voor de fans van Voor ik ga slapen van SJ Watson.
Voor Daniel komt het als een schok dat zijn moeder, Tilde, is opgenomen in een
inrichting. Ze lijdt aan achtervolgingswaanzin, beweert Daniels vader. Maar Tilde,
inmiddels ontsnapt, vertelt een heel ander verhaal. Wie van de twee vertelt de
waarheid? Met de spannende psychologische thriller De boerderij heeft Tom Rob Smith
zichzelf opnieuw uitgevonden.
Mergent International Manual 2001
De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet David Mitchell 2018-10-11 ‘Superieur!’
de Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als boekhouder naar Deshima, zijn
enige mogelijkheid om geld te verdienen zodat hij met Anna kan trouwen. Dit eilandje
voor de kust van Japan, het enige verbindingspunt tussen Japan en de wereld, wordt
door de Nederlanders beheerd. Omdat Jacob corruptie van de VOC moet aantonen is
hij meteen een niet welkome buitenstaander. Maar dan valt hij als een blok voor de
Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en vertrouwen, liefde en lust, schuld en geloof,
koelbloedige moord en wonderlijke onsterfelijkheid spelen allemaal een rol in deze
fantastische roman. De pers over De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap
en doorleefd, en dat is niet een alledaagse combinatie. Een bewonderingswaardig
boek.’ Trouw ‘Betoverend historisch canvas.’ De Standaard ‘Eindelijk inzicht in dit
curieuze stuk vaderlandse geschiedenis.’ NRC Handelsblad
Onweerstaanbaar Rebecca Yarros 2017-11-21 'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros
is het emotionele vierde deel van haar populaire Flight & Glory-serie.
'Onweerstaanbaar' van Rebecca Yarros is het vierde deel in de serie 'Flight & Glory'.
Dit boek heeft dezelfde hoofdpersonen uit het eerste deel, 'Onverminderd'. Josh en
Ember hebben samen veel doorstaan: afstand, verdriet, het zware militaire leven. Dat
alles heeft Ember nooit echt gewild, want nadat haar vader is omgekomen in
Afghanistan heeft zich een angst in haar genesteld die er met geen stok valt uit te
slaan. Het laatste wat ze dan ook wil is Josh naar Afghanistan vertrekken, en dat is
precies wat er in 'Onweerstaanbaar' gebeurt. Rebecca Yarros weet als vrouw van een
militair als geen ander hoe dat is en beschrijft het prachtig invoelend. Eerder
verschenen in de Flight & Glory-serie 'Onverminderd', 'Onbereikbaar' en 'Onverwacht'.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van
thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages met
een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De
plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en
filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is
boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake
Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000
vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste
baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net
buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde

poorten een disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en
geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als au
pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk
een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau van de familie
Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen
niet zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig
web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar
eigen gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een
gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een
meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een serie
psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA
VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een 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
Sfeer Michael Crichton 1987 Op aarde is een ruimteschip uit de toekomst geland met
daarin een bol die de mensen een enorme creatieve macht kan geven.
Small Business Sourcebook 1996 A guide to the information services and sources
provided to 100 types of small business by associations, consultants, educational
programs, franchisers, government agencies, reference works, statisticians, suppliers,
trade shows, and venture capital firms.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten
Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten
van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot
een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van
gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een

duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij
en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
The Advertising Red Books: Business classifications 2006-10
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15 Zou je de liefde van je leven kunnen
opgeven om het kind dat van je afhankelijk is te redden? Vroeger was ik net als de
andere Harkness ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen over de volgende
wedstrijd of het volgende feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat ik
verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje. Alleen door Lucy verborgen te houden en
me gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven. Maar dan ontmoet ik Scarlet, die
me ziet als meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val hard voor haar. Maar ook
zij wordt gevolgd door duisternis. Als haar verleden aan het licht komt, zo ook de
vreselijke waarheid: ik kan niet iedereen redden. Maar ik zal nooit stoppen met
proberen.
Hyperbool en nog wat Allie Brosh 2014-09-02 Elke keer als Allie Brosh iets nieuws
plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even ontroerend
als absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om complexe emoties te
vangen in bedrieglijk eenvoudige illustraties. Allie Brosh is zonder twijfel dé belangrijke
Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige diepgang die net de juiste snaar
raakt. Haar bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net
zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel je voor dat David Sedaris kon tekenen...
Betoverend' - People Magazine
Verleiden in 10 stappen Kristan Higgins 2022-02-15 Nog één stapje, en ze heeft haar
droomman veroverd! Een schattig huisje... check. Een nieuwe baan als arts... check.
Een lieve nieuwe hond... check. En ten slotte een nieuwe look, om op te vallen en te
veroveren... check! Nu zou het Millie Barnes toch ook moeten lukken om het hart van
Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft gedaan wat ze kon
om het geluk een handje te helpen, en nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt de hint te
begrijpen. Wonderwel lukt het Millie om Joe’s aandacht te trekken - en vast te houden!
Nu heeft ze echt alles wat haar hartje begeert. Maar waar komt dat knagende gevoel
dan vandaan? Is het misschien te mooi om waar te zijn? Dit verhaal is eerder
verschenen.
De culturele revolutie Frank Dikötter 2016-05-25 In 1966 lanceerde de ouder wordende
Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de Rode
Gardisten los op zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel
bevochten gewapende rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van
revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het leger ging zich
ermee bemoeien en het land veranderde in een politiestaat met bloedige
zuiveringsacties die een op de vijftig mensen het leven kostten. Maar ook het leger
moest uiteindelijk het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie. Inwoners van
steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie uit te komen en de vrije
markt weer tot leven te wekken. In het hele land gingen miljoenen en miljoenen
dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven en werken, er ontstonden
zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er werden illegale
fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in 1976 hadden grote delen van het
platteland al afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de

archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het maoïsme met hun stille
revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis,
1962-1976, is het derde boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao.
Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de geschiedenis van de Chinese
Revolutie, 1945-1957, het tweede boek is Mao’s massamoord, De geschiedenis van
China’s grootste drama, 1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en
indringend beeld van een deel van het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te
lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in 1961 in Nederland
geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar Humanistiek aan de
Universiteit van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar Moderne Chinese
geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011 won hij de Samuel Johnson
Prize for Non-Fiction.
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren
als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig
en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met een taal van
buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen? Wat zou
er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt?
Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken
zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven
combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm verteltalent.
Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards.
Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen
Amy Adams en Forest Whitaker.
Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware
botten en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici en
wetenschappers of erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet
gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma is het
verrassende antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen
voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de beste seks? En hoe krijg je met de
kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste energie en de beste
resultaten?Body, een lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de
sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en doe wat echt werkt!
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
De ruiter met het masker Cynthia Voigt 1993 Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich
in de middeleeuwen in om armoede, honger en kou te bestrijden.
Zomerlicht Zibby Oneal 1986
Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945 Jacobs, Antoine 2019 De laatste
bloeiperiode van de kerkbouw in Noordwest-Europa voltrok zich in de eerste decennia
na de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds moest de oorlogsschade worden gerepareerd,
anderzijds zette de bevolkingsgroei aan tot de uitbreiding van dorpen en steden.
Afhankelijk van de aanwezige religieuze denominatie(s) werden nieuwbouwwijken
voorzien van één of meerdere kerkgebouwen. De spectaculaire opleving in de
kerkbouw hield aan tot het midden van de jaren zestig toen toenemende ontkerkelijking
en afnemend kerkbezoek zich stevig lieten voelen. Die stagnatie werd gevolgd door
herbestemming van kerkgebouwen en zelfs afbraak.0'Kerken bouwen langs Maas en
Rijn na 1945' zoomt in op deze problematiek in Nederland, België en Duitsland, met
bijzondere aandacht voor de beide Limburgen en de regio?s rond Aken, Keulen en
Düsseldorf, die van oudsher culturele banden hadden. Naast de nieuwbouw van kerken
en hun lokale inplanting komen ook de religieus-maatschappelijke en de liturgische
evolutie na Vaticanum II aan bod. De overzichtsartikelen worden afgewisseld met
casestudy?s, zowel van kerkgebouwen als architecten.
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY – BOEK 2) is het
tweede boek in een aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van Fiona Grace. Lacey
Doyle, negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een drastische verandering in haar
leven gemaakt: ze heeft het snelle leven van New York City de rug toegekeerd en is in
de schilderachtige Engelse kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente zit weer in
de lucht. Met het moordmysterie van vorige maand achter de rug, een nieuwe beste
vriend in de vorm van haar Engelse herdershond en een ontluikende relatie met de
banketbakker aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles eindelijk op zijn plek
valt. Lacey is zo enthousiast over haar eerste grote veiling, vooral wanneer er een
waardevol, mysterieus voorwerp in haar catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal
zonder problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze bieders van buiten de stad
aankomen en een van hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep en roer, en de
reputatie van haar bedrijf staat op het spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de
misdaad oplossen en haar naam in ere herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN
HET CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Manual of Classification of Patents United States. Patent Office 1977
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties van mensen hebben steeds
meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen
worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit
boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human
resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en
kan men human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal.
Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen
menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers
anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven hebben de auteurs een
model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende

stappen met een praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in
de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model neerlegt
voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in
hun zoektocht naar betere instrumenten voor human-resources-management.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is
een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is
de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde
staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment
om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere
wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische
relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Inside Wikileaks Daniel Domscheit-Berg 2011-02-11 De onthullingen van WikiLeaks
houden de wereld in spanning. Maar wie steekt er achter de organisatie, die de
invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke Task Force bijeen
liet roepen? Hoe ziet het eruit in het zenuwcentrum van WikiLeaks en welke explosieve
documenten liggen er nog in de la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar het
hart van WikiLeaks. Hij heeft het onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan
schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge Duitser is wereldwijd bekend als
de man die naast de ondoorzichtige en in toenemende mate omstreden oprichter het
beste inzicht in het klokkenluidersproject WikiLeaks heeft. Sinds Domscheit-Berg en
andere deelgenoten zich in de herfst van 2010 uit het project terugtrokken, is Julian
Assange alleenheerser over dit machtige instrument. Inside WikiLeaks is een boeiend
geschreven onderzoeksverslag vol onbekende feiten. Het vertelt het verhaal van
WikiLeaks zoals nog niemand het gehoord heeft: van binnenuit.
Work 1895
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens
begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens
weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in
Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan
besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze
zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI erbij
geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen:
Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als
ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel
zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel
veel te ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht

brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en
verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop
zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een
tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van
de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een
uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in
de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat) Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste
boek dat specifiek ingaat op de vragen van singles die al een lange relatie achter de
rug hebben Zowat één op de drie mensen leeft alleen. Een grote groep onder hen is na
een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar hun situatie is niet
te vergelijken met jonge twintigers die op zoek zijn naar een partner. De nieuwe single
is het eerste boek dat ingaat op hun specifieke vragen en doorbreekt zo klassieke
clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je leven als single positief invullen? Wat
als je behoefte hebt aan seks en intimiteit, maar nog niet klaar bent voor een relatie?
En hoe kun je als oudere single op zoek gaan naar een nieuwe partner?
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File 2003
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste
bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in
een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te
belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best
moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan
Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar
ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten
om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een
toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt
haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi 2021-06-22 De ontdekking van deze roman is
toch wel het personage van Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’ - El
Correo over Aquitanië, land van water 1137. De hertog van Aquitanië – de meest
welvarende regio van Frankrijk – wordt dood aangetroffen in Compostella. Het lijkt op
een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak. Daarom trouwt zij met de zoon van
degene die volgens haar de moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI, koning van
Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de bruiloft van zijn zoon onder gelijke verdachte
omstandigheden. Eleonora en Lodewijk VII zullen samen moeten uitvinden wie hem,
als onervaren koning, op de troon wil hebben. Tientallen jaren voor de dood van de
hertog van Aquitanië wordt een onbekende jongen door zijn vijf moeders achtergelaten
in een bos. Misschien is hij een monster, of misschien een heilige... maar de kleine
jongen overleeft en zal uiteindelijk een van de meest uitzonderlijke mannen van
middeleeuws Europa worden. Deze roman overspant een eeuw vol wraak, bedrog en
strijd, en beschrijft op overweldigende wijze het mysterie rond de drie personen die het
begin vormen van wat later Europa zal worden genoemd. ‘Als het schrijven van een
roman is als het bouwen van een kerk, dan heeft Garcia een kathedraal gebouwd. Een

fantastisch, perfect gecomponeerd middeleeuws kunstwerk. Het is de roman waarvan
ik zou willen dat ik hem had geschreven.’ – Juan Eslava Galán
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross heeft met ‘Alleen hij’(The One
Man)een bloedstollende en aangrijpende thriller geschreven waarin de gruwelen van
de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die van Auschwitz in het bijzonder
centraal staan. 1944. Terwijl in Europa de Tweede Wereldoorlog voortduurt, werken de
Amerikanen uit alle macht aan het Manhattanproject. De code die ontbreekt is
ontwikkeld door de Poolse natuurkundige Alfred Mendl, die uit het getto van Warschau
op transport naar Auschwitz is gezet. De jonge Pool Nathan Blum is Europa ontvlucht
en werkt als vertaler voor de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend Duits en Pools, hij is
vindingrijk en nu hij alles en iedereen is verloren in de oorlog, is hij vooral vastbesloten
zijn leven een zinvolle nieuwe wending te geven. Wanneer de Amerikanen hem vragen
het welhaast onmogelijke te doen, aarzelt hij niet. Hij zal terugkeren naar Europa en
infiltreren in Auschwitz in een poging Alfred Mendl te bevrijden. Andrew Gross schreef
eerder negen thrillers onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens vijf thrillers samen
met James Patterson. ‘Gross heeft de beschrijvingen van het kampleven opgetekend
naar de verhalen van zijn schoonvader die in Auschwitz vastzat. Waar de
hoofdpersonen fictie zijn, zijn de setting en veel van de personages gebaseerd op
historische feiten. Voeg daaraan toe het inlevingsvermogen, de actie en de spanning
en ‘Alleen hij’ is zowel een ontroerende als aangrijpende thriller.’ Booklist
Geluk heeft vele deuren Julia Burgers-Drost 2019-06-25 In ‘Geluk heeft vele deuren’
van Julia Burgers-Drost gaat kleuterleidster Kittie in het Huuske wonen, waar eerst
Jacomien woonde. Zo gelukkig als Jacomien nu in de liefde is, ze gaat binnenkort
trouwen met Jan, wil Kittie ook graag zijn. Wanneer ze Robbert, de vader van een van
haar leerlingen, leert kennen, denkt ze dat hij misschien de leegte kan opvullen. Maar
voelt ze zich nu echt aangetrokken tot hem of vooral tot zijn kinderen? Dan begint ze
haar collega Simon opeens in een heel ander licht te zien en krijgt ze gevoelens voor
hem. Als Simon haar liefde niet beantwoordt, zoekt ze Robbert weer op. Maar de liefde
laat zich niet dwingen. ‘Geluk heeft vele deuren’ is het tweede deel in de Jacomientrilogie van Julia Burgers-Drost.
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