Answers Of Bece 2014 Expo
Yeah, reviewing a book Answers Of Bece 2014 Expo
could amass your near connections listings. This
is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, achievement does not
suggest that you have fabulous points.
Comprehending as skillfully as bargain even more
than extra will manage to pay for each success.
neighboring to, the message as capably as
perception of this Answers Of Bece 2014 Expo can
be taken as well as picked to act.

Strafkind. Gevangen bij
de nonnen Wieke Hart
2020 In de katholieke
opvanghuizen van de
Zusters van de Goede
Herder werden tientallen
jaren lang duizenden
meisjes afgebeuld. Dag
in, dag uit verrichtten
ze dwangarbeid in
wasserijen en
naaiateliers in
Zoeterwoude, Tilburg,
Velp en Almelo. Praten
was verboden. Vluchten
werd afgestraft. Het
answers-of-bece-2014-expo

laatste opvanghuis werd
in 1972 gesloten. In
Ierland werden in een
klooster van dezelfde
zusterorde 797 lijken
van kinderen gevonden.
0Het eerste deel van
'Strafkind' is een
aangrijpend,
psychologisch verhaal
over het leven van zo?n
meisje, geschreven door
Wieke Hart. Het tweede
deel door Maria Genova,
bevat de historische
feiten hoe de katholieke
kerk deze kwalijke
zaken
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zo lang geheim wist te
houden. Veel
slachtoffers vertellen
voor het eerst de
schrijnende verhalen die
ze zelfs hun eigen
familie nooit kwijt
wilden. Jonge meisjes
werden voor het minste
geringste in een donkere
cel opgesloten of
moesten hun eigen
braaksel opeten. 0De
meeste Nederlanders
weten nog niets over het
bestaan van de
wasfabrieken. Op dit
moment verenigen de
slachtoffers zich om
compensatie te eisen
voor hun kapotgemaakte
jeugd. Voor het eerst
onthult een boek wat er
bij de nonnen gebeurde.
Mathilda's geheim Corina
Bomann 2020-10-06 ‘Voor
de liefhebbers van
Lucinda Riley is de
trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof een
absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige
Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor
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van de levens van drie
heel verschillende
vrouwen. Elk op hun
eigen manier proberen
zij een weg door het
leven te vinden, op zoek
naar een gelukkige
toekomst in een snel
veranderende wereld.
Mathilda is zestien als
haar moeder in 1931
plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan
komt de indrukwekkende
Agneta Lejongård in haar
leven. Agneta blijkt
Mathilda’s voogd te zijn
en ze neemt Mathilda mee
naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof
in het zuiden van
Zweden. Mathilda weet
niet dat Agneta haar
tante is, maar voordat
Agneta haar over haar
afkomst kan vertellen,
wordt Europa verscheurd
door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende
verandert voorgoed. In
de chaos zal Mathilda
haar lot in eigen handen
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wegen moeten bewandelen
op zoek naar geluk. In
de pers ‘Corina Bomann
is het Duitse antwoord
op Lucinda Riley.' De
Telegraaf ‘Deel 1 van de
trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof staat als
een huis. Over keuzes
maken en je hart
volgen.’ Algemeen
Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en
spannend
familieverhaal.’
Avrobode
Zondagsleven Judith
Visser 2020-10-06
Rinkelende telefoons,
felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond
mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die
autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven
een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze,
ondanks alle chaos, een
veilige en
overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan
answers-of-bece-2014-expo

houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de
liefde. Liefde voor
haarzelf, voor haar hond
Romy, voor de mensen om
haar heen, en in het
bijzonder voor die ene
man die zo zijn best
doet haar te
begrijpen... Waar
Zondagskind ging over
opgroeien met autisme,
gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je
bent.
Education in Ghana I.
Addae-Mensah 2000
Filosofie voor een
weergaloos leven Lammert
Kamphuis 2018-06-07 Voor
het leven is er geen
generale repetitie. Je
hebt slechts één kans.
Gelukkig zijn grote
denkers je voorgegaan en
kun je bij hen terecht
voor wijze raad. Zo
helpt Diogenes je om je
authentieke zelf te
zijn, Epicurus om niet
te veel geld uit te
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uitverkoop en Kant om op
tijd te remmen voor een
zebrapad. Maar ook
minder gearriveerde
denkers helpen je een
handje: André Hazes
daagt je uit om vrijer
te worden en De Jeugd
van Tegenwoordig steunt
je in je verdriet. In
Filosofie voor een
weergaloos leven laat
Lammert Kamphuis zien
dat filosofie minder
onbegrijpelijk en
hoogdravend is dan we
vaak denken. In achttien
prikkelende stukken
toont hij hoe zowel
eeuwenoude als
hedendaagse denkers je
kunnen bijstaan in het
alledaagse leven. Deze
bundel biedt troost,
geeft rust, verrijkt
vriendschappen, creëert
begrip voor
andersdenkenden en leidt
tot meer plezier in je
werk. Laat je verrassen
door deze toegankelijke
manier van filosoferen ¿
en ga zelf aan de slag!
Bewaar de zomer Alma
answers-of-bece-2014-expo

Mathijsen 2020-11-04 Een
zinderend en openhartig
autobiografisch boek In
een bocht van een
slingerende weg tussen
bos en olijfgaarden in
Noord-Italië staat het
huis dat Alma’s ouders
als ruïne kochten. Al in
haar eerste levensjaar
namen ze haar mee, en
sindsdien ging er geen
zomer voorbij zonder het
huis waar alles zich
intenser af lijkt te
spelen dan in Nederland.
Alma’s vader werd er
ziek en overleed het
jaar daarna, een maand
voordat ze naar Italië
zouden gaan. Het huis
dat zo vervlochten was
met hem, symboliseerde
zijn afwezigheid, en in
de zomers daarna werd
het gemis steeds
heviger. Op
verschillende momenten
in Alma’s leven liet de
taal haar in de steek,
nu wendt ze juist die
taal aan om grip op de
gebeurtenissen te
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zomer neemt Alma
Mathijsen de lezer mee
naar de zomers in het
huis waar ze haar rouw
leerde verstoppen tussen
de spleten en waar ze
ontdekte hoe ze zichzelf
moest laten vallen van
de hoogste brug in de
vallei. In dit
zinderende en
openhartige
autobiografische boek
reflecteert Mathijsen op
verlies, volwassen
worden, taal en liefde.
Harlequin Kerstspecial
Carole Mortimer
2020-11-03 Het mooiste
kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde.
Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie
op het laatste moment de
kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton
weet te redden, wint ze
zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel
liever zou ze zijn
eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd
met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia
answers-of-bece-2014-expo

vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een
luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof
ze de vriendin is van
haar knappe baas, Luc
Chevalier. Dat bedrog
zullen ze dus nog even
moeten volhouden.
Alleen, is het wel
allemaal toneelspel?
Weerzien met Kerstmis
Jaren nadat Felicia hem
voor het laatst zag,
staat haar eerste
liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan
ooit. Tot haar
verwondering wil hij de
feestdagen samen
doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk
geval niet door haar...
toch?
Veroverd door leugens
Ella Miles 2021-06-22
USA Today
Bestsellerauteur Ella
Miles brengt lezers een
nieuwe, intense serie
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werd gekidnapt. Ontvoerd
door een jongen waarvan
ik dacht te houden. Hij
verkocht me alsof ik een
ding was. Zijn bezit.
Drie jaar lang wist ik
te overleven. De pijn.
De marteling. Maar ik
hield vol. Ik was sterk,
vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag
dat ik brak. En juist
dat zorgde voor mijn
vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In
plaats daarvan keerde ik
terug. Om de man te
vinden die me had
verkocht.
Junior Graphic Mavis
Kitcher (Mrs) 2014-01-15
Onzichtbare man Ralph
Ellison 2017-01-10
Onzichtbare man is het
verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte
man, die geen kans
krijgt om te slagen in
een gesegregeerde
maatschappij die weigert
hem als een menselijk
wezen te zien. Het
verhaal volgt de fysieke
answers-of-bece-2014-expo

en psychologische reis
van de naamloze
hoofdpersoon tegen de
achtergrond van New York
in de eerste helft van
de twintigste eeuw.
Ellison weet als geen
ander het brute naast
het burleske en het
komische naast het
tragische te plaatsen in
een roman die nu, 65
jaar na eerste
verschijning, relevanter
en urgenter is dan ooit.
Onzichtbare man wordt
alom geprezen als een
van de beste
Engelstalige romans van
de twintigste eeuw.
Onder anderen James
Baldwin en Ta-Nehisi
Coates lieten zich
inspireren door de
creatieve manier waarop
Ellison een beeld
schetst van een jonge
zwarte man in het
Amerika van vóór de
burgerrechtenbeweging.
Het boek stond model
voor de memoires van
Barack Obama.
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Graham 2011-09-11 (1)
ONZEKERE TOEKOMST - Hoe
durft ze? Andreas
Fafalios is razend. Zijn
assistente eist zomaar
negen maanden verlof, en
dat terwijl de biljonair
niet zonder haar kan. Ze
regelt immers alles voor
hem, tot en met het
afdanken van zijn
vriendinnetjes toe. Als
hij haar nu eens ten
huwelijk vraagt... (2)
SCHOKKENDE ONTDEKKING Niemand vermoedt dat
Billie als een berg
opziet tegen haar
huwelijksnacht met de
knappe Andreas. De
vurige Griek rekent erop
dat ze als maagd bij hem
in het huwelijksbed
stapt. En dat is nu
juist het probleem: hoe
kan ze hem ervan
overtuigen dat hij niet
alleen de eerste en
enige man is in haar
leven, maar ook de vader
van haar kind?
Het land van duizend
morgens Lauraine
Snelling 2012-03-06 De
answers-of-bece-2014-expo

belofte van gratis land
lokt Roald en Ingeborg
Bjorklund in 1880 weg
uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen.
Na drie lange jaren
sparen en een barre
overtocht naar Amerika,
komen ze eindelijk aan
in de haven van New
York. In dit nieuwe land
hopen ze een goed leven
te kunnen opbouwen en
hun kinderen een mooie
toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent
keihard bikkelen, onder
primitieve
omstandigheden. Maar de
inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper
vol. Ze heeft er alles
voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan
breekt een
verschrikkelijke winter
aan. De Bjorklunds, die
het klimaat nog niet
goed kennen, worden
overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert
ingrijpend - en
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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
answers-of-bece-2014-expo

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?
Onverwacht geluk
Danielle Steel
2021-05-04 Wegdromen met
een verhaal dat je raakt
met Onverwacht geluk, de
nieuwe roman van
Danielle Steel! Als de
jonge Isabelle McAvoy
bij een kunstgalerie in
Parijs de rijke en
oudere Putnam Armstrong
ontmoet, voelt haar
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Maar als ze plotseling
zwanger raakt, weet ze
dat trouwen uitgesloten
is en vlucht ze terug
naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt
ze altijd pech te hebben
in de liefde... Wanneer
Isabelle jaren later, na
drie mislukte relaties
maar drie prachtige
dochters, toch ineens
uit onverwachte hoek de
liefde vindt, lijkt
eindelijk alles voor de
wind te gaan. Maar hoe
sterk is de band tussen
Isabelle en haar
dochters als er een
geheim uit het verleden
aan het licht komt?
Vergeef ons Amy Homes
2012-11-14 Harold Silver
kijkt al zijn hele leven
op tegen zijn jongere
broer George. George is
langer, slimmer en
succesvoller. Hij heeft
een begeerlijke vrouw,
twee kinderen en een
schitterend huis in een
buitenwijk. Maar de
historicus en Nixonkenner Harry weet ook
answers-of-bece-2014-expo

dat George een vreselijk
opvliegend karakter
heeft. Wanneer George
een keer echt de
controle verliest, heeft
dat zulke verstrekkende
gevolgen dat de levens
van beide broers een
volstrekt andere kant op
worden gestuwd. De
gebeurtenis zorgt ervoor
dat Harold plotseling
verantwoordelijk is voor
de twee kinderen van
zijn broer en dat hij
ineens aan het hoofd
staat van een
eenentwintigste-eeuws
gezin. Vergeef ons laat
zien hoe iemand zichzelf
kan verliezen en weer
terug kan vinden en
beschrijft op
onvergetelijke wijze de
kracht van persoonlijke
verandering. Het is een
grootse, tragikomische
roman over familie,
toeval en verlossing.
Moeder, moeder Koren
Zailckas 2014-03-15 Het
gezin van Josephine
Hurst draait op
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mooie dochters, een
intelligente zoon en een
goedverdienende
echtgenoot lijkt haar
leven perfect. Ze heeft
alles wat haar hartje
begeert. Wanneer haar
oudste dochter Rose
wegloopt met een
onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de
greep op haar gezin en
transformeert ze haar
onberispelijke huis in
een donkere gevangenis.
Jongste dochter Violet
wordt opgenomen in een
inrichting en stevige
medicatie moet het
autisme van zoon Will
beperken. Het mooie
plaatje wordt slechts
met moeite bij elkaar
gehouden en wanneer na
een gewelddadig incident
Jeugdzorg het gezin
bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid
over Josephine zelf aan
het licht te komen.
Moeder, moeder is een
indringende en
intelligente thriller
over de duistere kant
answers-of-bece-2014-expo

van moederliefde. Koren
Zailckas (Saoedi-Arabië,
1980) schreef eerder een
veelbesproken
autobiografische roman
over haar disfunctionele
jeugd. Ze woont met haar
familie in de omgeving
van New York.
Opgewekt naar de
eindstreep Hendrik Groen
2020-11-03 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
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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 OudMaar-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
answers-of-bece-2014-expo

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.
De jongen zonder hoop
Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een
geheim dat ik Derek nog
niet heb verteld,
simpelweg omdat het iets
is dat ik nooit met
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heeft zijn geheimen, en
ik de mijne. Maar
wanneer een late avond
plots een onverwachte
wending neemt, dringt
het tot me door dat de
waarheid aan het licht
moet komen. Maar dan
komt hij er zelf achter
... en dat maakt het een
miljoen keer erger.
Morgen Van Zijde Zonder
Vrees Merel Kindt
2008-07-11 De
Experimentele klinische
psychologie draagt bij
aan kennis en begrip van
de emotionele
stoornissen, waaronder
angststoornissen.
Angststoornissen zijn de
meest voorkomende
psychiatrische
stoornissen en staan na
coronaire hartziekten op
de tweede plaats in de
top 10 van ziektelast
(bron: RIVM). Cognitieve
gedragstherapie voor
angststoornissen is
effectief, maar nog
verre van optimaal. De
angst komt vaak weer
terug. Het geheugen voor
answers-of-bece-2014-expo

angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang
het emotionele geheugen
intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op
de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een
symmetrie is tussen het
ontstaan en terugdringen
van angst. Kortom,
behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden
afgeleid uit kennis over
het ontstaan van
angststoornissen. Deze
aanname is onjuist
gebleken.
Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan
het ontstaan van
emotionele stoornissen.
In haar oratie zet Merel
Kindt uiteen dat
experimenteel onderzoek
naar de onderliggende
mechanismen van
gedragsverandering
noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van
effectievere
behandelingen. Onderzoek
zal zich niet alleen
moeten richten op het
Downloaded
versterken van
nieuw from

12/30

retailler.net on
September 24, 2022 by
guest

gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar
in de eerste plaats op
het verzwakken van het
emotionele geheugen.
Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden
teruggedrongen.
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
answers-of-bece-2014-expo

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?
Eens weggekwijnd (een
Riley Paige
Mysterie—Boek #6) Blake
Pierce 2020-02-27 “Een
meesterwerk van thriller
en mysterie! De auteur
heeft fantastisch werk
gedaan bij het
ontwikkelen van
personages met een
psychologische kant die
zo goed beschreven is
dat we voelen wat ze
denken, hun angsten
ervaren en meejuichen
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is zeer pakkend en
gedurende het hele boek
vermakelijk. De
wendingen van het
verhaal houden je wakker
van de eerste tot de
laatste pagina.” --Books
and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over
Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6
van de bestselling Riley
Paige-mysteriereeks, die
begint met de #1
bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en
vrouwen duiken dood op
in de buitenwijken van
Seattle, vergiftigd door
een mysterieuze
chemische stof. Wanneer
een patroon wordt
ontdekt en het duidelijk
wordt dat er een
verdraaide
seriemoordenaar op jacht
is, zet de FBI hun beste
troef in: Special Agent
Riley Paige. Riley wordt
aangespoord om terug te
keren naar het heetst
van de strijd, maar
Riley, nog steeds
opgeschrokken door de
answers-of-bece-2014-expo

aanvallen op haar
familie, is
terughoudend. Toch weet
Riley dat ze geen andere
keuze heeft naarmate de
lichamen zich ophopen en
de moorden
onverklaarbaarder
worden. De zaak brengt
Riley diep in de
verontrustende wereld
van verpleeghuizen,
ziekenhuizen, dwalende
zorgverleners en
psychotische patiënten.
Terwijl Riley dieper in
de geest van de
moordenaar duikt,
realiseert ze zich dat
ze op jacht is naar de
meest angstaanjagende
moordenaar van allemaal:
iemand wiens waanzin
geen diepte kent - en
die er misschien toch
gewoon schokkend
doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend
spannende, duistere
psychologische thriller.
EENS WEGGEKWIJND is boek
#6 in een meeslepende
nieuwe serie – met een
from
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– dat je tot laat in de
nacht zal laten
doorlezen. Boek #7 in de
Riley Paige serie zal
binnenkort beschikbaar
zijn.
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 gameimperium 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
answers-of-bece-2014-expo

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.
Style your Life Lonneke
Nooteboom 2020-04-15
Nederlands populairste
styliste verrast je met
haar humor, persoonlijke
anekdotes en natuurlijk
haar geweldige
stijladvies! Style your
life van Lonneke
Nooteboom is een unieke
combinatie van stijlgids
én motivatiehandboek. De
fashion en celebrity
styliste laat met dit
boek niet alleen zien
hoe je de knapste versie
van jezelf kunt zijn,
maar inspireert ook om
voor jezelf te kiezen.
Lonneke deelt haar
persoonlijke en
inspirerende verhaal
over het najagen van
Downloaded
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uniek kijkje in haar
drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de
steek wat stylingtips en
-tricks betreft! Het
boek bevat praktische
tips over het combineren
van een druk werkleven
met een gezin, me-time
en sporten, over het
bijhouden van je agenda
en over keuzes maken en
groeien op
businessgebied.
Daarnaast geeft Lonneke
natuurlijk ook haar
beautygeheimen en
favoriete shopadresjes
prijs, vertelt ze je
alles over haar
verzameling vintage
treasures en legt ze
haarfijn uit wat haar
unieke stylingmethode nu
precies inhoudt. Kortom:
met Style your life vind
je de (levens)stijl die
bij je past!
Eens Gepakt (Een Riley
Paige Mysterie--Boek #2)
Blake Pierce 2017-02-27
In het noorden van New
York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen
answers-of-bece-2014-expo

worden op mysterieuze
wijze in kettingen
gehangen aangetroffen.
Gezien de bizarre aard
van de moorden – en het
gebrek aan aanwijzingen
– wordt de FBI erbij
geroepen en er is maar
één agent tot wie ze
zich kunnen wenden:
Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog
van slag is over haar
laatste zaak, wil geen
nieuwe klus aannemen.
Want ze is er nog steeds
van overtuigd er dat een
voormalig
seriemoordenaar
rondloopt die haar
stalkt. Maar ze weet dat
haar vermogen om de
geest van een
seriemoordenaar binnen
te dringen en haar
obsessieve karakter
nodig zijn om deze zaak
op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren;
zelfs niet als dat haar
tot het uiterste zal
drijven. Rileys
zoektocht brengt haar
Downloaded from
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geest van een
moordenaar, en leidt
haar naar weeshuizen,
psychiatrische
inrichtingen en
gevangenissen in een
poging om zijn psychose
helemaal te doorgronden.
Ze beseft dat ze het
tegen een ware
psychopaat opneemt en ze
weet dat hij snel weer
zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht
en haar gezin is het
doelwit... Met haar
kwetsbare geest die op
instorten staat, zou het
allemaal te veel voor
haar kunnen worden – en
te laat. Eens gepakt is
een duistere
psychologische thriller
met een spanning die je
hartslag omhoog jaagt.
Het is het tweede boek
in een aangrijpende
nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage
– die ervoor zorgt dat
je tot laat in de nacht
blijft doorlezen. Boek 3
in de Riley Paige-serie
is binnenkort
answers-of-bece-2014-expo

beschikbaar.
Oedeem en oedeemtherapie
H.P.M. Verdonk
2021-07-22 Dit boek
biedt een totaalbeeld
van oedeem en gaat
uitgebreid in op de
diagnostiek, de
evaluatie en de
belangrijkste
therapievormen. Het is
een studieboek én
naslagwerk en richt zich
primair op
fysiotherapeuten,
kinesitherapeuten,
huidtherapeuten en
dermatologen. Ook is het
geschikt voor
flebologen, geriaters,
verpleegkundigen,
sportmasseurs en
studenten fysiotherapie,
kinesitherapie en
huidtherapie. Oedeem en
oedeemtherapie is in
deze derde druk geheel
nieuw van opzet en heeft
een meer totale
benadering. Ook zijn in
alle hoofdstukken de
nieuwste inzichten en
technieken verwerkt,
Downloadedvan
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zorgmodellen bij
chronische aandoeningen,
en nieuwe beeldvorming
in de functionele
diagnostiek. De rode
draad wordt gevormd door
de international
classification of
functioning, disability
and health (ICF).
Onderwerpen als
anatomie,
(patho)fysiologie van
het lymfesysteem, het
veneuze systeem,
microcirculatie,
diagnostische methodes
en genetica komen aan de
orde. Verder gaat het
boek in op conservatieve
behandelvormen zoals
huidverzorging,
compressietherapie,
oefentherapie, manuele
lymfedrainage,
zelfmanagement en
diëtetiek. Ook bespreekt
het de operatieve
technieken en de
medicamenteuze
behandeling. Vele
illustraties
ondersteunen de inhoud.
De redactie bestaat uit
answers-of-bece-2014-expo

prof. Nele Devoogdt
(fysiotherapeut/kinesith
erapeut), Bert Verdonk
(fysiotherapeut) en dr.
Robert Damstra
(dermatoloog). Zij zijn
gespecialiseerd in
diagnostiek en
behandeling van
chronisch oedeem. Ook
zijn ze verbonden aan
het European Reference
Network voor primair en
pediatrisch lymfoedeem
en aan de
expertisecentra voor
lymfoedeem in Nederland
en België.
De Saffierweduwe Dinah
Jefferies 2019-06-14
Ceylon, 1935. Louisa
Reeve en haar man Elliot
lijken een stel te zijn
dat alles heeft; zij is
de dochter van een
succesvolle Britse
juwelier, hij een
charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun
allergrootste verlangen
mist: een kind. Terwijl
Louisa met miskramen
worstelt, trekt Elliot
zich terug en Downloaded
brengt from
hij
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steeds meer tijd door op
een nabijgelegen
kaneelplantage met
uitzicht op de Indische
Oceaan. Wanneer hij
plots sterft moet Louisa
het mysterie dat hij
achterlaat alleen
oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage
voelt zij zich
onverwacht aangetrokken
tot eigenaar Leo, een
ruige man met een
bewogen verleden. En
wanneer Elliots
schokkende verraad naar
boven komt en niets meer
is wat het lijkt, is Leo
de enige bij wie Louisa
terechtkan. Dinah
Jefferies werd in 1948
in Maleisië geboren. Ze
verhuisde toen ze negen
was naar Engeland, maar
behield altijd een grote
voorliefde voor
Zuidoost-Azië. Zij is de
bestsellerauteur van
onder andere De vrouw
van de theeplanter en De
dochter van de
zijdekoopman. Over Voor
de moesson: 'Voor de
answers-of-bece-2014-expo

moesson is een
zinderende,
opzienbarende pageturner
en bevestigt Jefferies'
reputatie als een
sublieme verteller en
een scherpzinnig
observator van de
twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.'
Lancashire Post Over De
vrouw van de
theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie,
liefde, liefdesverdriet
en vreugde - ik kon het
niet wegleggen.' Santa
Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht.
De vrouw van de
theeplanter is
historische fictie op
haar best. Gewoonweg
betoverend.' The Sunday
Express
Man man man, het boek
Domien Verschuuren
2020-10-27 Na de
prijswinnende podcast
nu: Man, man, man - het
boek. Over alles waar
mannen zich mee
bezighouden. In Man man
from
man, het boek Downloaded
vertellen

19/30

retailler.net on
September 24, 2022 by
guest

Domien Verschuuren, Bas
Louissen en Chris
Bergström – bekend van
de podcast Man man man –
je alles wat je altijd
al wilde weten over
mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de
podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken
over mannelijkheid. Het
biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe
De Moderne Man zichzelf
tegenwoordig ziet, en
hoe ‘mannelijk’ hij
denkt over een hele
reeks aan onderwerpen.
Daarnaast bevat het boek
enkele langere
persoonlijke verhalen,
waarin de auteurs ‘geen
gêne hebben om over
emoties te praten of te
tonen wie ze echt zijn’.
Man man man is met
maandelijks meer dan een
half miljoen streams een
van de meest beluisterde
podcasts in Nederland.
De theatervoorstellingen
die voortkwamen uit de
podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen.
answers-of-bece-2014-expo

Man man man, het boek is
de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is
niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek
‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over
een ander thema, zitten
vol bijzondere momenten.
De sleutel naar het
succes is hun
openhartigheid.’ **** de
Volkskrant
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.
Nu ik je zie Merlijn
Kamerling 2020-09-11 De
bijzondere zoektocht van
Merlijn Kamerling naar
zijn vader, nu in
midprice Het leven en de
dood van Antonie
Downloaded
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miljoenen mensen in het
geheugen gegrift. Maar
zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel
van zijn vader. Sinds
zijn dood heeft Merlijn
nooit een aflevering van
GTST bekeken, geen films
van zijn vader opgezet
of interviews gelezen.
Hij wilde het niet en
hij kon het misschien
ook wel niet. Inmiddels
is Merlijn begin twintig
en voor hem voelt het
soms alsof ook zijn
eigen leven op een
bepaalde manier stil is
blijven staan en hij
denkt dat dat iets met
zijn vader te maken kan
hebben. Voor het eerst
gaat Merlijn daarom echt
op zoek naar wie Antonie
was. Merlijn bezoekt
familieleden en vrienden
die hij hiervoor altijd
uit de weg ging. Hij
praat met ze over
Antonie, wat hij wilde,
waarin ze op elkaar
lijken. Wat weten zij
van Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze
answers-of-bece-2014-expo

Merlijn helpen aan meer
mooie herinneringen aan
zijn vader? En wat
vertelde hij in
interviews? Hoe klinkt
zijn stem? Kortom, in Nu
ik je zie gaat Merlijn
op zoek naar antwoorden
in alles wat zijn vader
heeft nagelaten. In de
pers ‘Tien jaar na zijn
vaders dood durfde
Merlijn op zoek te gaan:
naar wie zijn vader
eigenlijk was en
uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend
moeilijk en ontzettend
moedig is. Want als je
zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met
het leven.’ Isa Hoes
‘Als hij aan het slot
het graf van zijn vader
op Zorgvlied bezoekt,
komt hij tot een
prachtige verzoening:
“Ik zag mijn vader en ik
zie mezelf.”’ NRC
Handelsblad ‘Onthutsend
eerlijk.’ De Telegraaf
Een Rite Van Zwaarden
(Boek #7 In De
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Rice 2015-02-17 In EEN
RITE VAN ZWAARDEN (boek
#7 in de Tovenaarsring),
worstelt Thor met zijn
nalatenschap. Hij moet
onder ogen zien te komen
wie zijn vader is en
besluiten of hij zijn
geheim zal vertellen.
Met Mycoples aan zijn
zijde en het Zwaard van
het Lot in zijn handen,
is Thor vastberaden om
wraak te nemen op
Andronicus’ leger en
zijn thuisland te
bevrijden—en eindelijk
Gwen ten huwelijk te
vragen. Maar hij komt
erachter dat er nog
sterkere machten dan hij
in het spel zijn.
Gwendolyn keert terug om
de heerseres te worden
die ze voorbestemd is om
te zijn, haar wijsheid
te gebruiken om de
troepen te verenigen en
Andronicus voorgoed weg
te drijven. Herenigd met
Thor en haar broers, is
ze dankbaar voor de kans
om hun vrijheid te
vieren. Maar de zaken
answers-of-bece-2014-expo

veranderen snel—te
snel—en voor ze het weet
ligt haar leven weer
overhoop. Ze raakt
verwikkelt in de
rivaliteit met haar
oudere zuster, Luanda.
Ondertussen arriveert
MacGils broer met zijn
eigen leger, eveneens
vastberaden om de macht
over te nemen. Er lijken
overal spionnen en
huurmoordenaars te zijn,
en Gwen leert dat het
allesbehalve veilig is
om Koningin te zijn.
Reece zijn liefde voor
Selese krijgt eindelijk
een kans om op te
bloeien. Maar dan
verschijnt zijn oude
liefde, en hij wordt
verscheurd door
twijfels. Al snel worden
de rustige tijden
verstoord door oorlog.
Reece, Elden, O’Connor,
Conven, Kendrick en
zelfs Godfrey moeten
gezamenlijk ten strijde
trekken als ze willen
overleven. Het wordt een
from
race tegen de Downloaded
klonk om

22/30

retailler.net on
September 24, 2022 by
guest

Andronicus te verslaan
en de Ring te redden van
complete verwoesting.
Terwijl de troepen
strijden voor de macht
over de Ring, realiseert
Gwen dat ze moet doen
wat ze kan om Argon te
vinden en hem terug te
halen. In een schokkende
plotwending leert Thor
dat hoewel zijn krachten
superieur zijn, hij ook
een verborgen zwakte
heeft—één die hem wel
eens het leven zou
kunnen kosten. Zullen
Thor en de anderen er in
slagen om de Ring te
bevrijden en Andronicus
te verslaan? Zal Gwen de
koningin worden die haar
volk nodig heeft? Wat
zal er terecht komen van
het Zwaard van het Lot,
van Erec, Kendrick,
Reece en Godfrey? En wat
is het geheim dat
Alistair verbergt? EEN
RITE VAN ZWAARDEN is een
episch verhaal van
vrienden en geliefden,
rivalen en minnaars,
ridders en draken,
answers-of-bece-2014-expo

intriges en politieke
machinaties, van
volwassen worden, van
gebroken harten, van
bedrog, ambitie en
verraad. Het is een
verhaal van eer en moed,
van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een
fantasie die ons
meeneemt naar een wereld
die we nooit zullen
vergeten, en die alle
leeftijden zal
aanspreken.
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
Downloaded from
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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
Waterland Suzanne
answers-of-bece-2014-expo

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
Downloaded
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weggaan. Dat fouten niet
zomaar verdwijnen. En
dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het
ooit allemaal begon...
De geur van appels. Uit
het Afrikaans vertaald
Mark Behr 1995 De
politieke,
maatschappelijke en
fysieke bewustwording
van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Een royale vergissing
Julia Quinn 2021-04-15
De inspiratiebron voor
de #1 Netflix-hit
Bridgerton ‘Het antwoord
op Downton Abbey, maar
vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De
Telegraaf Londen, 1820.
Rijkdom, lust en verraad
zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca
Bridgerton ontmoette
Michael Sterling,
Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een
diner. In elk leven doet
zich een beslissend
answers-of-bece-2014-expo

moment voor waarna je
weet dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Voor
Michael was het dat
moment: de seconde dat
hij oog in oog kwam te
staan met Francesca. Het
was een wonder dat hij
zich staande wist te
houden, zo diep was hij
getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond
het diner in kwestie
plaats op de avond
voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk –
met Michaels neef. Maar
dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf,
en Francesca is weer
vrij. Helaas ziet zij in
hem nog steeds niets
meer dan een goede
vriend en vertrouweling.
Durft Michael hun
vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn
ware gevoelens te tonen?
De pers over de Familie
Bridgerton serie:
‘Bridgerton is
uitstekend bingemateriaal gebaseerd de
Downloaded from
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romans van Julia Quinn.’
de Volkskrant ‘Razend
populaire
kasteelromans.’ **** NRC
‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn
gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’
Seattle Woman
Vuurwerk in de sneeuw
Sarah Morgan 2015-10-27
Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste
voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van
maken. Niet voor
zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft
trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow
Crystal, het ski-resort
dat hij met zijn broers
runt, is volgeboekt met
de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna,
zijn beste vriendin, bij
hem moet logeren, en hij
mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan
alleen vriendschap voor
answers-of-bece-2014-expo

haar voelt. Skiinstructeur Brenna
Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft.
Ze heeft van haar hobby
haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks
samenwerken met Tyler,
op wie ze al jaren
verliefd is. Niet dat er
ooit iets gebeurd is...
Ze verwacht dan ook niet
dat het problemen zal
opleveren dat ze een
paar weken een huis
zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze
geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust
haar, en nu is alles
anders...
Baas Romance Victoria
Quinn 2018-10-08 Ik weet
hoe het is om geen vader
te hebben.Of een
moeder.Ik wil niet dat
Diesel weet hoe dat
voelt. Misschien moet ik
me er niet mee bemoeien,
maar dat kan ik niet.Ik
hou te veel van hem.Net
als ik denk dat alles
goed gaat, gebeurt het
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die op de loer ligt in
de schaduw toont zich
eindelijk.En het was
niet degene die ik
verwachtte.
Weg naar huis Yaa Gyasi
2017-01-20 Twee
halfzussen, Effia en
Esi, groeien apart van
elkaar op in het
achttiende-eeuwse Ghana.
Effia wordt
uitgehuwelijkt aan een
Engelsman, om vervolgens
in weelde te leven. Esi
wordt gevangengenomen,
verkocht als slaaf en op
de boot naar Amerika
gezet. Weg naar huis
vertelt over de levens
van de nakomelingen van
Effia en Esi in de
daaropvolgende
driehonderd jaar. Yaa
Gyasi beweegt zich
vrijelijk door de
geschiedenis en tussen
twee continenten - van
de stammenstrijd en
slavernij in Ghana naar
de Burgeroorlog in
Amerika, en van de
kolenmijnen in het
zuiden van de Verenigde
answers-of-bece-2014-expo

Staten naar de
volksverhuizingen
richting Manhattan in de
twintigste eeuw - en
schetst zo een krachtig
en indringend portret
van volken in beroering.
De gevaarlijke erfenis
Victoria Holt 2021-05-19
Een rijke jongeman uit
Londen vraagt de hand
van de arme en
emotioneel gebroken
Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is
het misschien te mooi om
waar te zijn? Ellen is
vanaf haar vijfde een
weeskind en wordt onder
hoede genomen door haar
oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten
dat wat ze ook in haar
leven zal bereiken, aan
hun hartelijk te danken
is. Wanneer de verloving
met haar nieuwe vlam
zich nadert, pleegt hij
plotseling zelfmoord.
Wat heeft haar neef Jago
hiermee te maken? En
welke mysterieuze
familiegeheimen liggen
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erfenis, het eiland met
het familiekasteel voor
de kust van Cornwall?
‘De gevaarlijke erfenis’
speelt zich af in het
begin van de twintigste
eeuw. Victoria Holt was
een van de pseudoniemen
van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert
(1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de
geschiedenis onder de
aandacht te brengen in
haar boeken door het te
combineren met haar
rijke fantasie en
romantiek. Hibbert
beschikte over een breed
talent en schreef boeken
in verschillende genres
onder diverse
pseudoniemen, variërend
van oude fictieve
familieverhalen tot
thrillers. Als Victoria
Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische
romans die gaan over
romantiek met een tintje
mysterie. Hibbert heeft
in haar leven meer dan
200 boeken geschreven
die in 20 talen zijn
answers-of-bece-2014-expo

verschenen en wereldwijd
meer dan 100 miljoen
keer verkocht zijn.
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
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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 Dallas-serie
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
Onderhandelen met jezelf
Erica Ariel Fox
2014-02-17 Het leven is
een aaneenschakeling van
answers-of-bece-2014-expo

onderhandelingen. Van
kleine dagelijkse
beslissingen tot de
grote momenten in je
leven: je onderhandelt
elke keer als je iemand
probeert te overtuigen,
als je een besluit neemt
of een conflict probeert
op te lossen. Erica
Ariel Fox is specialist
op het gebied van
onderhandelen en
leiderschap en betoogt
in dit boek dat de
belangrijkste
onderhandelingen in het
leven de
onderhandelingen zijn
die je met jezelf voert.
Want vaak is er een
groot verschil tussen
dat wat we doen en
zeggen en dat wat we
zóúden willen doen en
zeggen. Fox noemt dit de
‘Performance gap’ en ze
laat zien hoe je hiermee
om kunt gaan: of je nu
te maken hebt met een
stellige baas of een
lastige klant, een
eigenwijs kind of een
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mening. De oplossing is
namelijk vaak dezelfde:
leer eerst jezelf te
overtuigen. ‘Het
grootste probleem in
onderhandelingen is niet
de tegenpartij. Je bent
het zelf. De kracht van
dit boek is dat het ons
leert naar binnen te
kijken en zo onszelf te
leren begrijpen.’ –
William Ury, coauteur

answers-of-bece-2014-expo

van Excellent
onderhandelen (Getting
to Yes) ‘Er zijn maar
weinig boeken die de
taal van het zakenleven
en de taal van
persoonlijke groei zo
overtuigend combineren
als dit baanbrekende
boek.’ – Doug Stone,
coauteur van Moeilijke
gesprekken
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