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Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het spannende vervolg op de bestseller Tijden van vuur Augustus
1572. Minou Joubert en haar familie zijn in Parijs voor een koninklijke bruiloft. Het huwelijk tussen
Margaretha, de zuster van de katholieke koning Karel IX, en de protestantse hugenoot Hendrik van
Navarra is bedoeld om vrede te brengen in Frankrijk na een decennium van religieuze oorlogen. De hele
stad loopt uit, en van heinde en verre zijn mensen gekomen om het feest mee te vieren. Maar ook Vidal, een
oude vijand van Minou, is naar de hoofdstad getrokken. En wat een week vol feestelijkheden had moeten
worden mondt binnen enkele dagen uit tot een grote moordpartij, waarna de straat bezaaid is met
duizenden doden. Minous familie slaat op de vlucht, en moet zich noodgedwongen verspreiden over de vier
windstreken. Een aangrijpende, adembenemende roman over wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal
neemt ons mee naar Parijs, Chartres en naar de Stad van tranen zelf: Amsterdam. De pers over Tijden van
vuur ‘Een heerlijke historische roman, die niet alleen inzicht geeft in de Franse geschiedenis, maar je ook
meesleept in een spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit naar de volgende delen.’ Nederlands
Dagblad ‘Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen vertelstijl. Mooi uitgetekende plot, en met de opbouw
van de spanning zit het eveneens goed. Een solide mix van geschiedenis, fictie en liefde.’ Hebban.nl ‘Een
spannend verhaal vol mysteries en geheimen, liefde en verraad, oorlog en avontuur, samenzweringen en
verbroken beloftes.’ Algemeen Dagblad
Hudl For Dummies Rosemary Hattersley 2014-06-03 Provides a basic introduction to the Hudl tablet
computer, including creating a Google account, connecting to Wi-Fi, personalization, navigating screens,
email, applications, social media, viewing video, ebooks, and troubleshooting.
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar, en samen
kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op een andere manier
onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere gaan mee in het graf.
Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke perspectieven. Bij dit omkeerboek kan
men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of dat van Georges.
Het nieuwe ademen James Nestor 2021-03-17 Adem in, adem uit. Herhaal 25.000 keer. Wat je eet,
hoeveel je traint en hoe jong je bent is lang niet zo belangrijk als dat wat we allemaal, elke dag, onbewust
doen: ademen. Er is niets essentiëler voor onze gezondheid en ons welzijn dan in- en uitademen, zo’n
25.000 keer per dag. Onderzoek toont aan dat zelfs kleine aanpassingen aan de manier waarop we
ademhalen onze atletische prestaties kunnen verbeteren, onze interne organen kunnen verjongen en zelfs
astma en auto-immuunziektes kunnen verhelpen. Het nieuwe ademen zet alles wat je dacht te weten over je
meest fundamentele biologische functie op zijn kop, op basis van medisch onderzoek en recente studies op
het gebied van psychologie, biochemie en menselijke fysiologie. Ademen zal nooit meer hetzelfde zijn.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een
Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende
serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook
geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei
opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar
is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit
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boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Webster's Ninth New Collegiate Dictionary Frederick C. Mish 1990 Colleges and Universities, Canada,
Signs & Symbols, Plurals.
Alex Ferguson Alex Ferguson 2014-01-30 In Mijn autobiografie vertelt voetbalicoon Sir Alex Ferguson
openhartig over zijn carrière als coach van bekende voetbalclubs. Ferguson was jarenlang manager van
Manchester United en won twee keer de Champions League. Hij zag Manchester United zich ontwikkelen
van een conventionele voetbalclub tot een groot bedrijf. Ferguson heeft altijd mee kunnen gaan met de
veranderingen, dankzij zijn visie, energie en teambuilding-capaciteiten op en buiten het veld. Mijn
autobiografie van Sir Alex Ferguson is volledig geautoriseerd en bevat veel verhalen over wereldberoemde
voetballers, als Beckham en Van Persie. Aan collega-coaches Keane en Mourinho besteedt Ferguson een
apart hoofdstuk. Een inspirerende must-read over voetbal, leiderschap en teambuilding!
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur
Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven
kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te
helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een containerpark
in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de
reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt
welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst
wil geloven.
Physicians' Desk Reference for Nonprescription Drugs 1998
The ICT Handbook for Primary Teachers David Hall 2015-06-12 The ICT Handbook for Primary
Teachers will help all those involved in primary education, whether in training, teaching or leadership roles,
to develop the ICT knowledge, understanding and skills required to enhance children’s learning in the
classroom. This new edition reflects the changes to the curriculum from 2014. It includes a new section on
the Computing curriculum and an overview of the reorganisation of those online agencies that serve to
support ICT. Covering theory and practise this essential handbook explores and outlines the usefulness of a
wide range of up to date ICT resources in a range of primary contexts, and advice is offered on assessing
whether ICT is preferable to other approaches for ‘enhancing learning’. With reference to supplementary
online resources, providing activities, multimedia resources and further reading, the book covers: the
requirements of the new Computing curriculum, the place for ICT in enhancing teaching and learning
across the curriculum, using ICT in core curriculum subjects and in cross-curricular contexts, different
models of e-learning (interactive whiteboards, tablet PCs, mobile devices, the Internet etc), how ICT can be
used to help pupils with special educational needs and using ICT for planning, delivery, assessment and
recording. This book is an indispensible guide to ICT for students on PGCE, BEd and undergraduate
teaching courses, along with practising teachers, SENCOs, ICT coordinators and school leaders.
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
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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 ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15 Lees en luister naar de verhalen van Dikkie Dik op je iPhone
of iPad. De leukste avonturen van de ondeugende rode kater, bekend uit Sesamstraat, worden
gepresenteerd in bundels van vier verhalen. Alle avonturen worden voorgelezen door de auteur Jet Boeke.
In deze bundel lees je de volgende verhalen: 1. De speelgoedbeer 2. Drie vrienden 3. Eendjes 4. Goudvissen
In de iBookstore zijn in totaal 6 Dikkie Dik verschillende bundels verkrijgbaar: Oranje, Rood, Blauw, Grijs,
Geel en Groen. Zo hoef je je nooit te vervelen met Dikkie Dik!
Hudl 2 Repairs VISUAL GUIDE Andrew Gibson 2017-04-10 The Hudl 2 Visual Repair guide is designed to
take someone with no experience of repairing Hudl 2 tablets through the whole process of fixing any type of
hardware fault. In includes a detailed step by step tear down of the Hudl 2 as well as covering virtually
every type of hardware fault and some common software based issues. Learn how to diagnose, troubleshoot
faults and more importantly fix them!After running a successfully Hudl 2 repair business, I decided to share
my knowledge with the world. The book also includes advanced repair techniques and projects you can
follow to make use of a broken Hudl 2 as a desktop PC, or Kodi media centre. Packed with tips and
techniques, it provides everything you could possibly need to start successfully repairing Hudl 2 tablets.
Including step by step guides to:Hudl 2 Screen ReplacementHudl 2 Charging Board ReplacementHudl 2
Battery ReplacementTroubleshooting Motherboard IssuesHow to resolve Gapps Errors on a Hudl 2
Onderzoeksmethoden Voor Sportstudies Chris Gratton 2011 Dit veelomvattende, toegankelijke en
praktische tekstboek biedt een complete basis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor
sportstudies studenten. Het boek omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een
onderzoeksproject tot het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk
geïllustreerd met sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet
herziene en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals: Het uitkiezen
van een geschikt onderzoeksontwerp Het uitvoeren van een literatuuronderzoek Het gebruiken van een
aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enquêtes, interviews, inhoudsanalyse en etnografisch
onderzoek Het interpreteren van gegevens inclusief een inleiding in SPSS en richtlijnen voor beschrijvende
en verklarende statistiek Het schrijven van een onderzoeksrapport Het omgaan met ethische onderwerpen
in sportonderzoek Ethical issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven
als complete en onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en bevat een rijkdom aan bruikbare
elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische
onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is met een
afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.
MVP Hands Catching Drills Manual Bill Thierfelder 2022-02-15 Do you want to catch every football
thrown to you?The step-by-step manual is a supplement to the MVP Hands Mastering the Perfect Catch
book and its accompanying 12-week hands-catching program. This manual provides you with key coaching
tips, common mistakes to avoid, and access to 62 catching drills videos to ensure you perform the drills
with precision and excellence.Whether you are a beginner, a starter on a high school or college team, an
NFL prospect at the combine, or a pro looking to perfect your skills, we can show you how to master
finding, tracking, catching, and securing a football. College offensive and defensive players who have
mastered these drills have been selected in the first three rounds of the NFL Draft and several have gone
on to become Super Bowl starters.Become the MVP Hands player on your team.Get started today!For more
information go to www.mvphands.com
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Official Guide of the Railways and Steam Navigation Lines of the United States, Porto Rico,
Canada, Mexico and Cuba 1941
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar
worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als
kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag.
Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
What Is Open? Dub Maddox 2019-04-16 Technology is changing football. In the history of the game, it has
never been easier to gather scheme and strategy information. Top secret plays, game plans, and play call
sheets that were once reserved for coaches at the highest-level can easily be found on the internet.
Analytics and algorithms fed into super machines are challenging the thought process of traditional game
plan and play calling theory. However, the surge of information that is meant to help human decision
making is harming it. Dub Maddox continues the journey from Headset to Helmet and Adapt or Die. In
What is Open? he shows coaches and players simple game planning and play calling process that
accelerates answers in finding “open.” In this Book You Will Learn How to… • Identify key frames of
reference that read the reality of space advantage • Structure mental models that develop an intuition of
open space • Utilize a verbal brevity code that accelerates communication of open space • Implement three
core run and pass scheme strategies that every play should possess • Include different personnel and
formations to increase structural strain on a defense • Implement progression platforms that sequence
plays into a storyboard format • Advance the ability to game plan an opponent using the R4 grid • Apply
concept grids into a work_ow that becomes the R4 play call sheet • Assign an organized practice script that
covers every play and situation in a game • Create a championship culture that can empathize and
empower any level of coach
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten
mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel
indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om
een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand
anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op.
Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij
mijn obsessie.
Adapt or Die Dub Maddox 2018-03-28 Football is evolving rapidly. Defenses are accelerating their ability to
adapt to the no-huddle tempo, the full-field passing attack, and RPO advancements of the modern Offensive
passing game. The Offense must adapt or get left behind. Fortunately, the R4 System continually advances,
making an already proven equalizer the decisive weapon to fast-track Offensive adaptability against the
modern warfare of Defense. Dub Maddox picks up where he left off with “Headset to Helmet.” In “Adapt or
Die,” he provides an R4 field manual for coaches and players that provides fundamental tools to improve
timing and space creation. Then he reveals how to implement new R4 scheme strategies that drive
adaptability through simplicity. In this book you will learn how to: · Maximize drop-time advantages with a
“toolbox” of quarterback under-center and shotgun drop · Increase route-side space advantage with a
“toolbox” of wide receiver releases · Apply and execute specific route techniques for the Rhythm, Read,
Rush and Release families · Reduce the number of concepts carried into the game by creating plays within
a pass play · Apply progression platforms that accelerate adaptability for any concept · Implement the R4
route rules to maintain a full-field attack on any given pass play · Advance R.P.O. concepts with route
attachment progressions
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens om een boek te schrijven,
maar worden geconfronteerd met kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een plot, hoe schep je sfeer,
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hoe bouw je spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en hoe creëer je geloofwaardige
personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe onderhandel je over een contract? Literair agenten
Paul Sebes en Willem Bisseling, bekend van tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al deze (en
nog veel meer) vragen, en larderen hun tips met spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit
het boekenvak. Alweer een bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars Kepler en
Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar een klein politiebureau
in het saaie provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er
een advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj het onderzoek moet leiden. In Kopenhagen onderzoekt
journaliste Charlotte Junckersen een anonieme tip: de terroristische aanslag die een paar maanden eerder
plaatsvond, had wellicht voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin Juncker, weigert zich erover uit te
laten uit angst dat hun levens in gevaar komen. Rechercheur Signe Kristiansen, Junckers voormalige
partner, is wel bereid om de zaak verder te onderzoeken, maar heeft haar handen vol aan enkele
privézaken. Als er echter een onthoofd lichaam wordt aangetroffen en er een verband lijkt te zijn met de
aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in het onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen, maar de zomer
wordt nog broeieriger… 'Een Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.' VN Detective en
Thrillergids **** 'De plots van Faber en Pedersen mogen er zijn. Het duo weet verhaallijnen behendig te
vervlechten. (...) Faber en Pedersen lijken over het gereedschap en de energie te beschikken voor een fijne
reeks.' NRC Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf
sterren-categorie is gevallen te evenaren. En toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar van de
Krimimessen publiekprijs 2021
Corners moet je kort nemen David Sally 2013-06-03 Chris Anderson en David Sally prikken in Corners
moet je kort nemen een aantal vastgeroeste mythen door en ze laten zien welke cijfers echt belangrijk zijn.
Met statistieken bewijzen ze bijvoorbeeld waarom het veel belangrijker is om een goal te voorkomen dan er
een te scoren en dat je veel beter je slechtste speler kunt verbeteren dan een dure superster kopen.
Guide to American Literature from Its Beginnings Through Walt Whitman James T. Callow 1976
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens 2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe baan: privésecretaresse
van de adembenemend knappe Rigo Ruggiero. En dan mag ze hem ook nog helpen bij de renovatie van zijn
palazzo! In Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft voor haar dan voor de opknapbeurt van zijn
landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar baas zeer opwindend, maar als het intiemer dreigt te
worden houdt ze hem toch liever op een afstand. Ze vreest namelijk dat hij haar zal afwijzen als hij ontdekt
wat ze zo angstvallig voor hem verborgen probeert te houden..
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.
Get Going with Hudl 2 Nick Vandome 2015-04 This pocket-size book will help readers to get started quickly
with their Hudl 2, the popular Android tablet from British supermarket, Tesco.
Collier's 1917
Hudl in Easy Steps Nick Vandome 2014-05-30 Provides a basic introduction to the Hudl tablet computer,
including creating a Google account, personalization, navigating screens, email, applications, viewing
video, ebooks, and security.
Real Estate Record and Builders' Guide 1918
Het recht van de sterkste Cyriel Buysse 2021-06-10 Welkom in de beruchte zijstraat van het negentiende
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eeuwse Nevele in West-Vlaanderen, de straat waar het tuig zich heeft gegrondvest. In ‘Het recht van de
sterkste’ uit 1893 laat de Vlaamse auteur Cyriel Buysse de lezer kennismaken met de ruige realiteit in de
straat: vechtpartijen, criminaliteit en pure armoede zijn aan de orde van de dag. Ook verkrachtingen
behoren tot het lijstje, zo ondervindt Maria Beert. Op een dag wordt ze na een bezoekje aan de kermis
slachtoffer van een brute verkrachting door Reus Balduk. Als ze in verwachting blijkt te zijn, moet ze met
hem trouwen en gaat ze een leven vol kommer en kwel tegemoet. Ligt er ooit een beter leven voor Maria in
het verschiet? Cyriel Buysse (1859 - 1932) is tot op heden een van de grootste Vlaamse schrijvers, maar
kreeg pas laat in zijn carrière erkenning voor zijn oeuvre. Zijn bekendste romans zijn ‘Het recht van de
sterkste’ (1893), ‘Het gezin Van Paemel’ (1903) en ‘De biezenstekker’ (1894). De harde en realistische
manier waarop hij het leven van de gewone mens beschreef, was ongebruikelijk voor zijn tijd. Na enkele
jaren vielen zijn klassiekers in de prijzen. Zo won hij in 1921 de Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza en
werd hij in 1930 tot baron benoemd. Ook na zijn dood leeft zijn nalatenschap voort. In 1986 werd ‘Het gezin
Van Paemel’ verfilmd door Paul Cammermans en schreven onder andere de bekende schrijver Hugo Claus
en Jan Blokker het scenario.
De Volksjury Silke Vandenbroeck 2021 Is een uil in staat om iemand te vermoorden? En welke mythes
bestaan er nu rond mensenvlees? Het zijn maar enkele vragen waar de vrouwen achter De Volksjury op een
geheel eigenzinnige manier een antwoord op proberen te bieden. Het resultaat is een bloemlezing van de
meest intrigerende moordzaken en verdwijningen van de afgelopen decennia. Denk aan grote zaken zoals
de Golden State Killer of Andras Pandy, maar ook meer obscure zaken zoals Issei Sagawa of Elisa Lam
komen aan bod. Kortom, zowel de doorgewinterde True Crime-fan als de occasionele lezer zal zijn gading
vinden in dit boek. De volksjury is de enige True Crime-podcast in Vlaanderen en met maar liefst 25.000
luisteraars per aflevering meteen ook de tweede grootste. Sinds de podcast het levenslicht zag in 2017
(nota bene op Halloween), kleuren de makers op hun eigen unieke manier het True Crime-landschap. Hip,
fris, luchtig... Het zijn niet meteen de kernwoorden die je aan aan dit genre zou kunnen linken. En toch
werkt het. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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 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 binge-materiaal gebaseerd de populaire historische 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
The Canadian Patent Office Record and Register of Copyrights and Trade Marks Canada. Patent Office
1965
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward,
Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om
je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol
te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro,
gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas
gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert
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samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of
een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties
die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en
om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich
(deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
De ballade van slangen en zangvogels Suzanne Collins 2020-05-20 De grootste YA-serie ooit is terug!
Ambitie motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs. Het is de ochtend van de
boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de
achttienjarige Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem en succes, als mentor in de spelen.
Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van Coriolanus’
prestaties. Hij moet charmanter, slimmer en geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn
tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om
mentor te zijn van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn
Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of
mislukking, zege of ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de arena begint
Coriolanus mee te leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven
volgen of doen wat nodig is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins werd succesvol verfilmd
met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op het witte
doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot
leven te brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens en wat we nodig denken te
hebben om te kunnen overleven. De periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem probeert er weer
bovenop te komen, biedt de perfecte mogelijkheid om met deze vragen te spelen en daarmee de kijk van de
personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
The Recruit's Playbook Larry Hart 2021-08-10 The Definitive Guide to Football Recruiting “After reading
this book, one will have the confidence to make the best choice and be ready to succeed knowing they have
already received the most valuable information there is.” ―Kirk Morrison, former NFL player, ESPN
college football broadcaster, ESPN Los Angeles radio host #1 New Release in Teen & Young Adult Football,
Fitness & Exercise, and School & Education This all-in-one game plan for young football players in search
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of a collegiate scholarship takes a deep dive into demystifying the football recruiting process. Your play-byplay guide to scoring big. The Recruit’s Playbook is written to help guide preteens and teenage boys
through their journey from high school football to college football. As an alumni NFL draft pick turned D1
college football coach, author Larry Hart utilizes his vast knowledge of the sport to help guide you through
9th to 12th grade, highlighting what to do and when to do it. It is one of the first college football books of
its kind, aimed to help high school athletes navigate college football recruiting. Through clear and effective
information that is easy to follow, The Recruit’s Playbook helps high school athletes each step of the way.
Be the best athlete you can be. Coach Hart offers a holistic approach to being a top athlete and prospect.
From setting goals effectively, prioritizing academic skills, self-advocacy, asking the right questions,
building your brand, establishing an online presence, overcoming adversity, and “pro tips”—this playbook
has you covered. In this book you’ll also find: • An exclusive look into the football recruiting process •
Practical tips on how to balance an increasingly demanding teenage life • Expert advice on how to be a
standout NCAA football recruiting prospect If you enjoyed books like The Young Champion's Mind: How to
Think, Train, & Thrive Like an Elite Athlete, Shoot Your Shot, or Trust the Grind, then you’ll love The
Recruit’s Playbook.
Ik voel me op mijn ziel getrapt Bärbel Wardetzki 2021-05-11 Van slachtoffer van de omstandigheden naar
weerbaar kunnen omgaan met de opmerkingen van anderen: 'Ik voel me op mijn ziel getrapt' van Bärbel
Wardetzki is een boek met grote helende waarde. Ik voel me op mijn ziel getrapt. Iedereen kent dit gevoel
wel: een kwetsende opmerking, een schimmige blik, een onaardig appje of iemand die je negeert en je bent
compleet van je stuk gebracht. Terwijl die ander het misschien (waarschijnlijk!) helemaal niet zo bedoelde.
Bärbel Wardetski onderzoekt in haar boek Ik voel me op mijn ziel getrapt waarom we ons toch zo snel
onzeker, boos en afgewezen voelen. Ze geeft inzicht in hoe we die kleine en grote kwetsuren oplopen en
handvatten om met die kwetsbaarheid aan de slag te gaan. Van slachtoffer van de omstandigheden naar
weerbaar kunnen omgaan met de opmerkingen van anderen: een boek met grote helende waarde.
Moneyball Michael Lewis 2012-02-02 Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League winnen. Het
enige probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met andere teams. Beane komt met een origineel plan.
Waar anderen strijden om spelers met een hoog slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten,
graaft hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers tot een winnend team. Moneyball is
een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig geld grote successen boekt.
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