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Wettig opium Ewald Vanvugt
1985 Geschiedenis van de
bemoeienis van de VOC en het
Nederlandse koloniaal bestuur
met de handel, verpachting en
verkoop van opium aan de
Indonesische bevolking.
De verre horizon Santa
Montefiore 2021-03-23 Tegen
de wensen van zijn halfzus
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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
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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
Lemon-Aid Used Cars and
Trucks 2010-2011 Phil
Edmonston 2010-05-11 LemonAid Used Cars and Trucks
20102011 shows buyers how to
pick the cheapest and most
reliable vehicles from the past
30 years of production. This
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book offers an exposf gas
consumption lies, a do-ityourself service manual, an
archive of service bulletins
granting free repairs, and
more.
Bijdragen tot de kennis en
behandeling van den
Aziatischen braakloop in
Nederland 1832
Gelre Aart Noordzij 2008 De
Geldersen stonden in de
vijftiende en zestiende eeuw te
boek als boers, barbaars,
oorlogszuchtig en rebels. Dit
imago hadden zij te danken aan
de vele oorlogen met de
Bourgondische en Habsburgse
vorsten, die het hertogdom
Gelre wilden veroveren.
Gelderse geschiedschrijvers
zagen dat anders: zij
beschreven hun landgenoten
als dapper, sterk, ongekunsteld
en vrijheidslievend. Aart
Noordzij beschrijft de
ontwikkeling van en de relatie
tussen de Gelderse politieke
gemeenschap en de Gelderse
identiteit in de periode
1100-1600. Hij bespreekt
achtereenvolgens de Gelderse
dynastie, het land en de
identiteit. In de verbeelding
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van Gelre speelden onder
andere de naam 'Gelre' een rol,
evenals de bloemen en de
leeuw in het wapen, lieux de
mémoire, dynastieke
genealogieën en
oorsprongverhalen, de fysieke
kenmerken van het land, en de
oude Germanen. Een collectief
gedeeld Gelre-beeld ontbrak,
maar juist daardoor kon de
persoonlijke of lokale identiteit
gerelateerd worden aan Gelre.
Automotive Technology: A
Systems Approach Jack
Erjavec 2009-01-13
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY:
A SYSTEMS APPROACH, 5th
Edition remains the leading
authority on automotive theory,
service and repair procedures.
The new edition has been
updated to include coverage of
hybrid vehicles throughout the
text, new content on electronic
automatic transmissions,
preventive maintenance, and
many other topics that reflect
the most recent changes in the
industry. Chapters cover the
theory, diagnosis and service of
all system areas for
automobiles and light trucks,
and the content closely adheres
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to the 2008 NATEF Automobile
Program Standards. Important
Notice: Media content
referenced within the product
description or the product text
may not be available in the
ebook version.
Freud voor historici Peter Jack
Gay 1987 De Amerikaanse
historicus gaat in op de
bezwaren die zijn ingebracht
tegen het gebruik van psychoanalyse bij de
geschiedenisinterpretatie.
Dietrich Bonhoeffer Renate
Bethge 2005 Foto's met
begeleidende teksten over het
leven van de Duitse theoloog
(1906-1945) die zich
teweerstelde tegen de nazi's en
dat met zijn leven moest
bekopen.
Het Utopia experiment Robert
Ludlum 2013-10-03 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het
Utopia experiment Een
revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel
veilig? Dresner Industries
presenteert een revolutionair
nieuw product: de Merge. Een
technologische uitbreiding van
de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is Downloaded
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hersenen. Kolonel Jon Smith
wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het
apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de
Merge een nieuwe manier van
oorlog voeren mogelijk maakt.
Een uitvinding die niet in
handen van Amerikas vijanden
mag komen. Maar is de Merge
wel zon zegen voor de
mensheid als Dresner beweert?
En wat is het verband met een
bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk
dat Dresner iets verbergt, maar
wat? Jon Smith en Randi
Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de
waarheid te achterhalen die
hun tegenstanders tot elke
prijs geheim willen houden.
Robert Ludlum brak op zijn
veertigste door met De
Scarlatti Erfenis en heeft
inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde
bestsellers op zijn naam staan.
Zijn serie rondom Jason Bourne
is succesvol verfilmd met Matt
Damon in de hoofdrol.
Carwash Christophe Vekeman
2021-05-26 Rot toch op met je
romans vol rare
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schijnproblemen trauma’s en
neuroses en mensen die
alsmaar wenen niets is er
minder interessant dan je –
burps – binnenwereld hou toch
op met ons met al die onzin te
vervelen Het zeventiende boek
van Christophe Vekeman is
niets minder dan de eerste
musical in de geschiedenis van
de wereldliteratuur. Carwash
vertelt het verhaal van twee
jonge geliefden die in een
kleine truck een grote lading
jeans naar ’t verre Bullet
moeten brengen. Of is het toch
iets anders dat zij vervoeren?
Wie zal het zeggen? Eén ding
staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend
boek dat onweerstaanbaar
inviteert tot meeleven, lachen
en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je
zult verslinden,
handenwrijvend en breed
grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als
waarmee je vroeger naar je
favoriete jeugdserie op tv keek.
Blond Date Sarina Bowen
2021-05-24 Regel één: Kom
nooit naar een feestje zonder
date. Regel twee: De
jongen
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die je meeneemt is in ieder
geval een atleet en bij voorkeur
een student van een hogere
klas. Katie Vickery dient zich
als aspirant-lid van een
studentenvereniging streng
aan een aantal regels te
houden. Helaas heeft Katie het
net uitgemaakt met haar
hufterige, footballspelende
vriendje. Erger nog, de laatste
keer dat ze hem tegenkwam,
resulteerde erin dat ze tot op
het bot werd vernederd.
Jammer genoeg is het missen
van een feest geen optie. En
daarbij, als ze zich voor altijd
thuis zou verstoppen, zou haar
ex winnen. Er zit dus niets
anders op dan een blind date
regelen voor het volgende
feest. Als Andrew Baschnagel
de kans krijgt om op date te
gaan met Katie Vickery, twijfelt
hij geen seconde. Hij is al gek
op Katie sinds de allereerste
keer dat ze hun gezamenlijke
les kunstgeschiedenis
binnenstapte. Helaas voor
Andrew koos Katie toen voor
een atletische bad boy en niet
voor een lieve, sportieve
jongen zoals hij. Wat Andrew
niet weet, is dat Katie haar
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buik vol heeft van feestjes. En
van bad boys. SARINA BOWEN
is de bekroonde auteur van
meer dan dertig hedendaagse
en LGBT romans. Ze stond
dertien keer op de USA Today
bestsellerlijst. Ze woont in New
Hampshire met haar familie,
negen kippen en veel te veel
ijshockey spullen. Sarina’s
boeken worden in twaalf talen
op vier continenten
gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ The Bookbabe over ‘Gevallen
Dromen’ ‘Dit boek is een echte
feelgoodroman’ - Hebban.nl
over ‘Gevallen Dromen’
Veroverd door leugens Ella
Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles
brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance.
Ik werd gekidnapt. Ontvoerd
door een jongen waarvan ik
dacht te houden. Hij verkocht
me alsof ik een ding was. Zijn
bezit. Drie jaar lang wist ik te
overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik
was sterk, vastbesloten en ving
de klappen op. Tot de dag dat
ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had
moeten wegrennen,Downloaded
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moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had
verkocht.
Grappige verhaaltjes voor het
slapen gaan / druk 1 Marianne
Busser 2009-09 Tien
verhaaltjes over koning Bobbel
en zijn koningin. Ze beleven de
gekste avonturen en blijven
altijd optimistisch. Met veel
kleurige, vrolijke illustraties.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Het ares akkoord Robert
Ludlum 2013-10-17 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het Ares
akkoord Een Jon Smith Thriller
1 team, 1 missie, 1 kans om de
wereld te redden. In Oeganda
wordt een Special Forces-team
kansloos verslagen door een
groep boeren. Op videobeelden
is te zien dat zij onnatuurlijk
snel en sterk zijn, ongevoelig
lijken voor pijn en geen angst
kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het
incident te onderzoeken. Smith
ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk geïnfecteerd is met
een gemuteerde parasiet, een
nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse
geheime dienst in Oeganda
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opduikt en wel heel veel
interesse in de
levensbedreigende parasiet
toont, lopen Smith en zijn team
een race tegen de klok om de
wereld van de ondergang te
redden...
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
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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 ex-President Clinton. Heel
veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Het blauwe huis Preeta
Samarasan 2011-10-07
Wanneer het dienstmeisje van
de welgestelde familie
Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat
de laatste in een reeks
gebeurtenissen die het leven
van de zesjarige Aasha op zijn
kop hebben gezet. Binnen
enkele weken is haar
grootmoeder op mysterieuze
wijze om het leven gekomen en
is haar oudste zus voorgoed
naar Amerika vertrokken.
Aasha blijft eenzaam achter,
gestrand in een familie die
langzaam uit elkaar valt. Tegen
de achtergrond van het
zinderende Maleisië van de
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jaren zestig gaat het verhaal
terug in de tijd, om stapje voor
stapje de duistere, complexe
geheimen en leugens van een
immigrantenfamilie te
onthullen. Het blauwe huis is
een krachtige, indrukwekkende
roman. Het wonderschone
taalgebruik en de superieure
opbouw zullen de lezer
gevangen houden tot de laatste
pagina.
Het complot van Laken
Johan Op de Beeck 2019-09-11
Hitler heeft België bezet.
Leopold III wil in het land
blijven. De koning flirt met het
nazisme. Dat zint de Belgische
regering in ballingschap in
Londen niet. Zij wil de vorst
naar Londen doen overlopen.
De Belgische geheim agent Jef
Van Hooff moet Leopold III in
Laken een geheime boodschap
bezorgen. hij is in het
gezelschap van een vrouwelijke
spion, een dubbelagent. Tijdens
zijn levensgevaarlijke missie
zitten de nazi's hem op de
hielen.
De tovertest Marieke Nelissen
2017-09-26 Kinderboeken over
heksen: wat is daar nou niet
leuk aan? 'De tovertest'
is het
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vijfde deel in de grappige serie
'Verhalen uit de Heksenkeet',
voor lezers van 7 tot 10 jaar.
Een tovertest voor de heksen in
De Heksenkeet De Heksenkeet
is een spannend huis met
krakende trappen en piepende
deuren, waar regelmatig rare
dingen gebeuren. Dat is niet zo
verwonderlijk, want de vier
bewoonsters - Sybil, Lidwien,
Stella en Luna - zijn niet alleen
heks maar ook nog eens
knettergek. In De tovertest
krijgen de vier onverwacht
bezoek. Flier Zater van de
commissie van heksen en
tovenaars staat op de stoep van
De Heksenkeet, om de heksen
eens flink aan de tand te
voelen. Hij heeft namelijk
gehoord dat er nog wel eens
iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende
ochtend begint een heuse
tovertest. En er staat heel wat
op het spel: als de opdrachten
mislukken, mogen de heksen
niet langer in De Heksenkeet
blijven wonen. Lukt het Stella,
Luna, Sybil en Lidwien om
Flier Zater te slim af te zijn? En
is de tovenaar eigenlijk wel te
vertrouwen? Femke Dekker &
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Marieke Nelissen Femke
Dekker en Marieke Nelissen
(ill.) weten als geen ander wat
jonge lezers aanspreekt.
Beiden hebben al vele
educatieve kinderboeken op
hun naam staan. 'Verhalen uit
de Heksenkeet' is hun eerste
gezamenlijke project. Met
aanstekelijke humor in tekst en
beeld laten ze kinderen de
magie van het lezen ontdekken.
Eva's dochters Lynn Austin
2013-09-24 Vier generaties
vrouwen dragen allemaal de
gevolgen van een vreselijk
geheim. Een meeslepend
verhaal over vier
onvergetelijke vrouwen, hun
strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen. Een diep
verlangen naar liefde en
waardigheid verbindt de vier
vrouwen in dit ontroerende
boek. Zij moeten leren omgaan
met de keuzes die zij maakten
en die hun moeders vóór hen
maakten. Maar de vicieuze
cirkel die hen al tientallen
jaren gevangen houdt, blijkt
moeilijk te doorbreken.¶Al
meer dan vijftig jaar leeft de
tachtigjarige Emma Bauer met
een geheim, dat zij uit
alle
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macht verborgen heeft
gehouden. Maar als zij ziet hoe
het huwelijk van haar
kleindochter in het slop raakt,
realiseert Emma zich dat de
leugens over haar eigen
huwelijk de levens van haar
dierbaren verwoesten. Kan zij
haar kleindochter helpen de
erfenis van verkeerde keuzes
van zich af te werpen? Of
neemt zij haar geheim en haar
gebroken hart mee het graf
in?¶Een meeslepend verhaal
over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun
geloofscrises en hun
overwinningen.¶Lynn Austin
schreef vele succesvolle
romans, waaronder De
boomgaard, Bevrijdend licht,
Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is
ze een veelgevraagd
spreekster. Ze woont met haar
gezin in Illinois.
Elke seconde telt Sophie
McKenzie 2020-06-23 Charlie
en Nat zijn op de vlucht. Hun
plan om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is
mislukt, en de betrokken
politicus beweert nu dat zíj
terroristen zijn. De
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jeugdthriller Elke seconde telt
is het bloedstollende vervolg op
1 seconde van Sophie
McKenzie, die met haar debuut
Vermist bijna elke juryprijs in
Engeland won. Voor jongeren
vanaf 13 jaar. Met politie niet
betreden-elastiek. Charlie en
Nat zijn op de vlucht. Hun
poging om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is
mislukt. De betrokken
politicus, die torenhoog in de
peilingen staat, loopt vrij rond.
En híj beschuldigt juist Charlie
en Nat van terrorisme! Met de
politie en de terroristen achter
hen aan, ziet Charlie ziet maar
één uitweg: ze moet in haar
eentje naar het hol van de
leeuw om bewijs tegen hem te
verzamelen. Durft ze dat? Zal
het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
Automotive News 2002
Leugen Penelope Sky
2021-06-03 Waarom heb ik
haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan
ik die vraag ook beantwoorden
als ik dat zelf niet eens weet?
Ik ben de Skull King. Ik laat
NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik Downloaded
haar tegen
from
9/19

retailler.net on
September 25, 2022 by
guest

in een bar. Ze is nog net zo
pittig als ik me kan herinneren.
Ze heeft nog steeds die vurige
blik in haar ogen en draagt een
strak jurkje, waardoor ze
iedereen om haar vinger windt.
Nu ze niet onder het vuil in een
kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op
vooruit gegaan. Ik besluit haar
gedag te zeggen… en te zien
wat er gebeurt.
Hoeveel globalisering
verdraagt de mens? Rüdiger
Safranski 2003 Filosofische
beschouwing over de
globalisering.
Voor al tijd en eeuwig (De
herberg van Sunset Harbor –
Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's
vermogen om magie over te
brengen aan haar lezers uit
zich in krachtige en beeldende
zinnen en beschrijvingen. Dit is
het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een
belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan
de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook
van veranderende psyches. Het
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is een prachtige aanbeveling
voor romantieklezers die op
zoek zijn naar wat meer
diepgang in hun leesleven.” -Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de
worsteling van een vrouw
(Emily) die haar ware identiteit
zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages
en haar beschrijvingen van de
omgeving. De romantiek zit
erin, maar wordt niet
overdreven. Complimenten aan
de auteur voor dit fantastische
begin van een serie die zeer
vermakelijk belooft te zijn.” -Books and Movies Reviews,
Roberto Mattos (over Voor nu
en voor altijd) Voor altijd en
eeuwig is het tweede boek in
de romantische serie De
herberg in Sunset Harbor, die
begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in
New York, in ruil voor haar
vaders verlaten huis aan de
kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar
leven. Ze gebruikt haar
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spaargeld om het historische
huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel,
de beheerder. Emily bereidt
zich voor om de Herberg te
openen naarmate Memorial
Day nadert. Maar niet alles
gaat zoals gepland. Emily komt
er al snel achter dat ze geen
idee heeft hoe je een B&B runt.
Het huis vereist ondanks haar
inspanning dringende
reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman
is nog steeds vastberaden om
het haar moeilijk te maken. En
het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met
Daniel opbloeit, komt ze
erachter dat hij een geheim
heeft. Een geheim dat alles zal
veranderen. Haar vrienden
dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en
haar ex-vriend probeert haar
terug te winnen, dus Emily
moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te
houden in haar vaders oude
huis in een klein stadje? Of
keert ze haar nieuwe vrienden,
buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor
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altijd en eeuwig is het tweede
boek in een geweldige nieuwe
romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's
tot diep in de nacht omslaan.
En het zalje liefde voor het
romantische genre opnieuw
doen opbloeien. Het derde
boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Het drielichamenprobleem
Cixin Liu 2020-10-23 Het is
1967. Ye Wenjie moet toezien
hoe de Rode Garde haar vader
doodslaat tijdens de Chinese
Culturele Revolutie. Deze
moord zal niet alleen haar
leven tekenen, maar ook de
toekomst van de hele
mensheid. Veertig jaar later
wordt de nanotechnoloog Wang
Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van
zelfmoorden onder
wetenschappers te
onderzoeken. Wangs onderzoek
leidt hem naar een mysterieuze
onlinegame en een virtuele
wereld die wordt beheerst door
de onvoorspelbare interactie
tussen haar drie zonnen. Maar
is die wereld alleen maar
virtueel of bestaat zij misschien
echt? Dit is het
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drielichamenprobleem, en het
is de sleutel tot alles: tot de
dood van de wetenschappers,
tot een samenzwering die
lichtjaren omvat en tot de
uitroeiing die de mensheid
onder ogen moet zien. Het
drielichamenprobleem is het
eerste, adembenemende deel
van een trilogie over ruimte en
tijd, en over het voortbestaan
van de aarde, waarvan
wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren werden
verkocht. Cixin Liu is de
bekendste en succesvolste
sciencefictionschrijver van
China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg
Liu als eerste Chinese schrijver
ooit de Hugo Award, de
belangrijkste internationale
prijs voor een
sciencefictionroman. De
trilogie wordt voor Netflix
verfilmd door David Benioff en
D.B. Weiss, de makers van de
hitserie Game of Thrones. Over
Het drielichamenprobleem:
'Het was geweldig om te lezen,
deels omdat mijn alledaagse
problemen met het Congres
ineens nogal beperkt leken.'
BARACK OBAMA 'Een
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baanbrekend boek. Een unieke
combinatie van
wetenschappelijke en
filosofische speculatie, politiek
en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie,
waarin koningen en keizers uit
de westerse en de Chinese
geschiedenis zich verplaatsen
naar een droomachtige
gamewereld, terwijl
politieagenten en
natuurkundigen zich
bezighouden met wereldwijde
samenzweringen, moorden en
buitenaardse invasies in de
echte wereld.' GEORGE R.R.
MARTIN
Lemon-Aid Used Cars and
Trucks 2011-2012 Phil
Edmonston 2011-04-25 A guide
to buying a used car or minivan
features information on the
strengths and weaknesses of
each model, a safety summary,
recalls, warranties, and service
tips.
Terug naar de sterren Erich
von Däniken 1995 Argumenten
voor de stelling dat in een ver
verleden de aarde door
vreemde ruimtewezens werd
bezocht.
Sterspeler John Grisham
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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 ZuidSoedan, 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
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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.
Laat me zingen Lizzie van den
Ham 2020-12-11 Nu Lily weet
dat Chris verliefd op haar is,
wordt ze geconfronteerd met
harde keuzes die ze moet
maken. Als ze haar hart zou
durven volgen, zou de keuze
eenvoudig zijn: dan zou ze
Christiano Gomez beter leren
kennen en een punt zetten
achter de relatie met de jongen
die ze al zo lang kent. Heeft
Lily de moed om haar
gevoelens te laten spreken en
alles op het spel te zetten
om
Downloaded from
13/19

retailler.net on
September 25, 2022 by
guest

Chris in haar leven binnen te
laten? En als ze dat doet, loopt
ze dan geen enorm risico om
haar toekomst te vergooien..?
'Laat me zingen' is het derde
en laatste deel in de Dans met
me-serial, de nieuwe serie van
Lizzie van den Ham.
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
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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?
De Janson optie Robert
Ludlum 2014-06-04 In dit
bloedstollende derde en laatste
deel van Robert Ludlums
superspannende Paul Jansonreeks raken Paul Janson en
Jessica Kincaid verstrikt in de
gewelddadige strijd om olie in
Oost-Afrika. Robert Ludlum &
Paul Garrison De Janson optie
Een Paul Janson thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de
wereld te redden Ooit was Paul
Janson geheim agent en
huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij
genoeg kreeg van het werk. Hij
werkt nu freelance als
detective en schakelt als het
nodig is de hulp in van
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scherpschutter Jessica Kincaid.
Paul Janson neemt alleen nog
klussen aan waarvan hij weet
dat ze bijdragen aan een betere
wereld. Wanneer oliemagnaat
Kingsman Helms Janson vraagt
om zijn door Somalische
piraten gegijzelde vrouw
Allegra te redden, kunnen
Janson en Kincaid niet
weigeren. Maar piraten zijn
nog wel de minst dodelijke
dreiging in de gewelddadige
chaos van olierijk Oost-Afrika...
'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een
verhaal als een achtbaan.' Eric
Van Lustbader, co-auteur van
de Jason Bourne-serie 'Een
ware Ludlum groot, gespierd
en vol verrassingen.' Publishers
Weekly
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
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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.
Het meisje dat bleef leven
Maurizio Onnis 2017-03-29
Waargebeurd verhaal van de
auteurs van De fotograaf
van
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Auschwitz Een strijdbaar Joods
meisje verzamelt
bewijsmateriaal voor het
artsenproces in Neurenberg
Hedy Epstein is een meisje als
vele anderen. Ze is veertien
jaar oud en leeft een rustig
leven met haar joodse familie
in een klein Duits dorpje. Tot
10 november 1938, de ochtend
na de Kristallnacht. Het lukt
haar ouders om Hedy te laten
ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland
gezet, net voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen
overweldigt. Acht jaar later
keert ze terug naar Duitsland,
waar de processen tegen de
nazi-misdadigers beginnen.
Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid werken:
in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen
voor het Artsenproces in
Neurenberg. In dit proces
worden 23 artsen beschuldigd
van onmenselijke experimenten
op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het
verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van
haar ouders, van wie ze voor
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het laatst wat heeft gehoord uit
Auschwitz. Het wordt een
zwaar proces, maar Hedy gaat
de heftige strijd aan en besluit
te blijven vechten zonder op te
geven. De pers over De
fotograaf van Auschwitz ‘Een
ontroerend bewijs van de
kracht van een man die vocht
om zijn menselijkheid te
bewaren in een tijd van
mensonterende wreedheid.’ La
Stampa ‘Wat een bescheiden
maar onovertroffen getuige van
de Holocaust.’ La Repubblica
‘Een gezicht bij de gruwelen.’
HDC-kranten, Boek van de Dag
Publieke zaken in de
marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid
2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we van
marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke
belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen
marktpartijen en de overheid
toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) de
discussie over marktwerking in
het perspectief van de
ingrijpende maatschappelijke
Downloaded from
16/19

retailler.net on
September 25, 2022 by
guest

transformatie die zich in de
afgelopen decennia heeft
voltrokken. De onderlinge
verhoudingen tussen, maar ook
binnen de domeinen markt,
overheid en samenleving zijn
veranderd. Het
marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige
vraagstukken geconfronteerd.
Beleid gericht op het
behartigen van publieke zaken
zal in de huidige
marktsamen¬leving op een
bredere leest moeten worden
geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd
ontworpen. De WRR werkt
deze visie uit door in het
bijzonder aandacht te besteden
aan de verantwoordelijkheden
voor de publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten
slotte analyseert de WRR hoe
de overheid kan bevor-deren
dat deze
verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden
genomen.
Ritueel vermoord J.D. Robb
2014-01-05 Kort verhaal van
J.D. Robb Een feestje in de
gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met
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bloed besmeurde man, met het
mes nog in zijn hand, die ervan
overtuigd is dat hij een moord
heeft gepleegd. Eve Dallas
wordt ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.
Java 2 in 24 uur R.
Cadenhead 2003
Iedere dag, ieder uur Natasa
Dragnic 2011-05-03 Op het
moment dat de driejarige Dora
de crèche binnen stapt, valt
Luka flauw. Dora kust hem
wakker en vanaf dan zijn de
twee kinderen onafscheidelijk.
Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders
naar Parijs verhuist en Luka
achterblijft in Kroatië. Zestien
jaar later brengt het toeval hen
opnieuw bij elkaar. De drie
prachtige maanden die ze
samen doorbrengen, lijken de
opmaat te zijn van een
geweldige toekomst. Luka moet
eerst nog wat zaken
afhandelen in Kroatië, en
belooft zo snel mogelijk weer
terug te komen. Maar dan
hoort Dora niets meer
van hem
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Evart van Dieren Jaap Bos
2008 This remarkablpe title
describes the life of one of
Holland’s most remarkable
figures: medical practitioner
Van Dieren (1861-1940),
Amsterdammer and prolific
writer who caused quite a stir
in his days. The author
recounts the life and times of
Van Dieren in the form of a
series of narratives about the
fights of this Dutch Don
Quixote with his particular
windmills. Individual chapters
deal with his life, work,
personal style, friendships and
enmities, his discussions with
psychoanalysts, socialists,
scientists and above all of his
tragic-comical failures. Unique
source material is used to
reconstruct this picture, such
as the correspondence between
Van Dieren and a large number
of well-known Dutchmen,
including novelist Van Eeden,
Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician
De Savornin Lohman, Queen
Emma, and many others.
Marginality and non-conformity
are the key themes that run
through the life of this
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observer which made him one
of the most successful failures
in Dutch history.
De vergeten wetenschappen
Rens Bod 2010 Summary:
"Alfa's schrijven de
geschiedenis, maar bèta's
maken de geschiedenis", liet
Ronald Plasterk zich eens
ontvallen. Deze uitspraak toont
aan hoe onzichtbaar de grote
doorbraken in de
alfawetenschappen zijn. Toch
hebben hun ontdekkingen en
inzichten de wereld veranderd.
Hoewel er zelden sprake is van
wetten, zijn er wel verbanden,
structuren en regels te vinden
in taal, literatuur, muziek en
kunst. Rens Bod laat zien hoe
vanaf de Oudheid
alfawetenschappers uit India,
China, Afrika en Europa zijn
omgesprongen met hun
materiaal en welke patronen zij
hebben gevonden. Hun
bevindingen hebben de
maatschappij ingrijpend
beïnvloed: de ontdekking van
een grammatica voor het
Sanskriet leidde tot de eerste
programmeertalen, en de
ontdekking van harmonische
samenklanken resulteerde
in
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het ooit dominante wereldbeeld
'de harmonie der sferen'.
Identiteit en diversiteit M.
Verkuyten 2010 Identiteit is
een centraal onderwerp in
debatten over sociale cohesie,
culturele diversiteit, integratie
en wij-zijdenken. Verkuyten
bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met
culturele diversiteit om te gaan
vanuit onze kennis over
menselijk gedrag: wat mensen
willen, waar ze behoefte aan
hebben, hoe ze in de regel
reageren. Het gaat om de
betekenis van
gedragswetenschappelijke
benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen
onze pluriforme samenleving.
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Daarbij komen vragen aan de
orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en
anderen in sociale categorieën
en met welke gevolgen? Wat
zijn de psychologische
achtergronden van
positieve/negatieve relaties
tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en
hoe gaan we daarmee om? Hoe
reageren mensen op
stigmatisering en uitsluiting?
Hoe kunnen we omgaan met
etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat
de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet
specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke
verhoudingen en posities in
ogenschouw.
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