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Motiveren zonder controleren Anja Van den
Broeck 2021-05-21 Lijken je medewerkers te
weinig gemotiveerd? Voor hun dagelijkse werk,
voor die organisatieverandering, voor een groot
project ...? Of kan je zelf wel een motivatieboost
gebruiken? Wanneer lukt het je niet om anderen
en jezelf op het werk te motiveren? Schiet de
bonus tekort en is het moeilijk om de juiste
feedback te geven? Dit boek vertelt
leidinggevenden, managers, bedrijfsleiders, hrmedewerkers, preventieadviseurs en iedereen
die beter en efficiënter wil motiveren, meer over
de ZelfDeterminatieTheorie (ZDT) van Deci en
Ryan. Deze theorie werd ontwikkeld op basis van
jarenlang, wereldwijd, wetenschappelijk
onderzoek. Maar ZDT spreekt vooral aan omdat
het een praktisch bruikbare theorie is: je kan
ermee aan de slag om je team en de hele
organisatie niet alleen 'meer', maar vooral ook
'beter' te motiveren. ZDT focust op een
kwalitatief hoogstaande vorm van motivatie. Ze
doorprikt bijvoorbeeld de mythe dat intrinsieke
motivatie altijd de beste vorm van motivatie is en
stelt een handig ABC van motivatie voorop. Op
basis van deze principes en aan de hand van
oefeningen en voorbeelden uit de praktijk komt
een hele set van tools aan bod die je op weg
zetten om anderen en jezelf op het werk te
motiveren – en niet zomaar motiveren, maar
zonder te controleren. Zo voelen medewerkers
zich een pak beter in hun vel, is er minder kans
op stress, burn-out en turn-over en zullen ze
beter presteren. En dat zorgt voor een boost
voor de medewerkers én de organisatie! OVER
DE SCHRIJVERS Prof. Anja Van den Broeck is
werkzaam aan de Faculteit Economie en
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Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven. In
haar onderzoek bestudeert ze hoe en onder
welke voorwaarden werknemers optimaal
kunnen functioneren op de werkvloer. De
zelfdeterminatietheorie vormt de kern van haar
onderzoek. Ze bestudeert daarnaast welzijn,
burn-out, engagement en job design. Ze
publiceerde in de belangrijkste
wetenschappelijke tijdschriften in management
en arbeidspsychologie en deelt daarnaast graag
haar inzichten met organisaties en het ruime
publiek. Dr. Hermina Van Coillie is Senior
Consultant & Motivation Expert bij Otolith, een
adviesbureau dat organisaties naar een hoger
niveau van functioneren tilt. Ze doctoreerde aan
de KU Leuven (Kwantitatieve en
Persoonlijkheidspsychologie) en werkte nog
twee jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de
Faculteit Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen. Als onderzoeksexpert binnen
het onderzoekscentrum van Securex schreef ze
ettelijke wetenschappelijke artikelen, white
papers en rapporten en verscheen ze vaak in de
pers. Ze is een veelgevraagd spreekster over de
ZDT en linkt motivatie aan onderzoeksthema’s
zoals change, stress en leidinggeven. Ze is ook
docent aan de Ehsal Management School en de
Arteveldehogeschool.
Uitverkoren Veronica Roth 2020-06-15 Het
eerste boek voor volwassenen van Veronica
Roth, wereldwijde bestsellerauteur van de
Divergent-serie Ergens vlak bij Chicago drong
op een duistere dag het kwaad de wereld binnen
en bracht chaos en verwoesting. Vijf schijnbaar
doodgewone tieners – Sloane, Matt, Ines, Albie
en Esther – werden opgeroepen zich te melden.
Eén van hen zou ‘de uitverkorene’ zijn die de
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wereld kon redden. En waar of niet, het werkte:
het kwaad werd verslagen en de aarde was
veilig. Tot nu. Tien jaar later is de wereld de
tragedie bijna vergeten. Maar Sloane niet. Zij
wordt nog elke dag achtervolgd door haar
verleden: letterlijk, door de paparazzi die haar
maar niet met rust laten, en figuurlijk, door het
kwaad dat haar nog altijd nachtmerries bezorgt.
Op het tienjarig jubileum van hun overwinning
slaat het noodlot opnieuw toe: een van de vijf
overlijdt. En als de overige vier zich verzamelen
voor de begrafenis, op de plek waar het tien jaar
geleden allemaal begon, doen ze een
huiveringwekkende ontdekking die alles op losse
schroeven zet.
Onvoorspelbaar verleden W.M.L. Kratsborn
2014 Onvoorspelbaar verleden is een
multimediale methode voor
geschiedenisonderwijs op de pabo, maar wordt
ook toegepast binnen de lerarenopleiding
geschiedenis. Het boek geeft een rijk en
geïllustreerd en compleet overzicht van de
vaderlandse geschiedenis in een Europese en
mondiale context. De leerstof biedt een gedegen
basis voor de eigen ontwikkeling en dit sluit
goed aan bij de praktijk van de basisschool. Aan
de hand van beeldvorming (kaarten, tijdsbalken
en ooggetuigenverslagen), opdrachten (met of
zonder cd-rom) en tips kunnen studenten hun
overzichtskennis stap voor stap verwerven. De
cd-rom is het hulpmiddel waarmee studenten de
stof nog beter kunnen verwerken. De student
kan zich per tijdvak en onderwerp voorbereiden
op het maken van een toets, het schrijven van
een verslag, een studieopdracht uitvoeren, of
een les of thema ontwerpen. Hij doet dit in zijn
eigen tempo en op zijn eigen manier. De student
heeft daarbij verschillende bronnen tot zijn
beschikking (beeld, video, geluid, tekst) en kiest
zelf welke informatie hij nodig heeft. De cd-rom
laat studenten het verleden beleven zodat ze
beter gevoel krijgen voor het geven van
geschiedenisles op school. De methode als
geheel biedt een moderne kijk op het verleden
en bereidt de student voor op zijn toekomst! Drs.
Wim Kratsborn is sinds 1971 docent
geschiedenis aan de pabo van de
Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast
ontwerpt hij Europese projecten over
democratie, esthetiek en mensenrechten. Met de
eerste editie van Onvoorspelbaar verleden in
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1999, maakte hij naam als auteur van
geschiedenismethodes. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27
Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de
medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich
eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn
waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel
duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is
er zeker van dat hij een vriendin heeft, en hoe
meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson
kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de
waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en
ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had
gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity houdt
haar relatie met Slade geheim, maar wanneer
Skye haar voor een date koppelt aan een vriend,
kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van
jaloezie en weigert haar ronduit op date te laten
gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet
ophouden. Slade duikt echter plotseling op
tijdens de tijd. En zijn komst zal hun relatie voor
altijd veranderen. Roland voelt zich enorm
schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich
verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend
heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door
de manier waarop hij Jasmine heeft behandeld.
Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij
achter haar aan, tot ze ermee instemt om met
hem uit te gaan — op een echte date.
De zusjes Daventry Kimberly Logan
2021-03-23 Op zoek naar de waarheid vinden
drie adellijke zusjes de liefde… (1) EEN LADY
VEROVERD Londen, 1817… In de hoop ooit de
ware toedracht van haar moeders dood te
achterhalen helpt Lady Jillian Daventry in het
geheim de politie bij het oplossen van een aantal
moordzaken. Als de gefortuneerde koopman
Connor Monroe haar benadert over een moord
in zijn familie, meent ze een overeenkomst te
zien met haar eigen zaak. Algauw merkt Jillian
dat ze zich in de nabijheid van de knappe
Connor slecht op het politiewerk kan
concentreren. En dat wordt nog veel moeilijker
als hij haar onverwacht kust… (2) DE LADY EN
DE GRAAF Londen, 1813… Jarenlang verkeerde
Lady Maura Daventry in de veronderstelling dat
de man die haar moeder vermoordde zichzelf
van het leven had beroofd. Pas als ze haar
moeders dagboek vindt, beseft ze dat de
werkelijke dader nog vrij rondloopt en dat hij
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zich waarschijnlijk voordoet als iemand van adel.
In de hoop de dader te ontmaskeren, loopt ze
zo'n beetje elk bal en elke salon in Londen af.
Tijdens haar gevaarlijke speurtocht ontmoet ze
Gabriel Sutcliffe, graaf van Hawksley. Al is hij
nog zo knap en charmant, ze vertrouwt hem voor
geen cent. Ook vindt ze het heel ongemakkelijk
dat hij vaak heel dicht bij haar is - en dat zij dan
telkens hevig moet blozen… (3) EEN LADY IN
GEVAAR Londen, 1823… Tien jaar geleden was
Lady Aimee Daventry getuige van de moord op
haar moeder, een gebeurtenis die haar leven
tekende. Even dacht ze troost in de liefde
gevonden te hebben, maar de knappe burggraaf
Royce Grenville wees haar avances bot af.
Sindsdien leidt ze een teruggetrokken bestaan.
Dan blijkt dat de moordenaar van haar moeder
nog vrij rondloopt en dat Aimees leven in gevaar
is. Geheel onverwacht biedt Royce aan om haar
te beschermen. Een aanbod dat ze niet kan
weigeren. Maar hoe zorgt ze ervoor dat hij niet
te dichtbij komt? Want ze mag natuurlijk nooit
toegeven aan haar weer opgelaaide verlangen…
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een
corrupte politicus, een femme fatale en een
private eye die voor niets en niemand
terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt
Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog
geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van
een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de
mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet
hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van
het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty
blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar
ook uitstekend met een pistool overweg te
kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun
niet veel later uitstekend van pas komen,
wanneer privé-detective Archer in een politiek
wespennest belandt waarin een schatrijke
familie, een nachtclub en een mysterieuze
militaire installatie de hoofdrollen spelen.
Dromen van vrijheid Robyn Carr 2020-09-29
Virgin River 11 – Dromen van vrijheid De
bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix Omdat hij verlangt naar een nieuwe start
vertrekt Clay Tahoma naar het noorden van
Californië, waar hij in de dierenkliniek en stallen
van zijn oude vriend Nate Jensen gaat werken.
In Virgin River wordt hij door iedereen met open
armen ontvangen... behalve door de mooie Lilly
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Yazhi. Deze kleine sterke vrouw intrigeert Clay
in hoge mate. Hijzelf heeft de naam een
paardenfluisteraar te zijn, en hij is bezig een
getraumatiseerde jonge hengst te behandelen.
Met zijn ervaring krijgt hij veel voor elkaar,
maar wat Lilly in korte tijd als vanzelfsprekend
met het paard bereikt, is onvoorstelbaar. Clay
wil Lilly graag beter leren kennen, maar ze
houdt hem op een afstand. Heeft ze misschien
iets naars meegemaakt, of ziet ze hem gewoon
niet zitten? Hij is vastbesloten uit te vinden wat
er achter haar afwijzende houding zit en haar
over te halen hem te vertrouwen. Zal de magie
van Virgin River ook voor hem werken?
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24
Constantine Karantinos, miljardair met het
uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend
dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten
werpen. Het onopvallende serveerstertje dat
hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het
bed heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd
wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een
foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op
zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er
opeens allerlei opwindende herinneringen
bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem
meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan
die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich
elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Bouquet e-bundel Jennie Lucas 2012-08-14
Kiest u voor gemak? Met deze bundel heeft u in
één keer alle acht Bouquet-romans (nummers
3328 t/m 3335) van de maand in handen. Zo
kunt u lekker doorlezen en nog gemakkelijker
genieten van uw favoriete reeks! (1)
SICILIAANSE PASSIE van JANE PORTER (2)
CHAMPAGNE EN DIAMANTEN van SHARON
KENDRICK (3) ONGEKENDE HOOGTEN van
KATE WALKER (4) ONVERMOEDE
HARTSTOCHT van HELEN BIANCHIN (5)
KOSTBAAR GEHEIM van JENNIE LUCAS (6)
DONKER EN VERLEIDELIJK van CAROLE
MORTIMER (7) ONTMASKERD VERLANGEN
van SANDRA MARTON en (8) VURIGE WENS
van ANNE McALLISTER.
Zwanger van de miljonair ; Spel van
begeerte (2-in-1) Maureen Child 2017-01-10
Baby van de baas -Ze is zwanger... van haar
baas! (1) ZWANGER VAN DE MILJONAIR - Wat
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denkt Brady Finn wel niet? Dat hij het Ierse
kasteel waar zij al drie jaar manager is zomaar
kan ombouwen tot een luxehotel voor
gameliefhebbers? Aine Donovan verzet zich met
hand en tand tegen zijn plannen - en ook tegen
het verlangen dat hij in haar wekt. Dat laatste
blijkt tevergeefs, want al snel ligt ze in zijn
armen. Maar dan blijkt ze zwanger te zijn... (2)
SPEL VAN BEGEERTE - Toen Jenny Marshall
gamemagnaat Mike Ryan tegen het lijf liep,
dacht ze de ware te hebben gevonden. Maar hij
beschuldigde haar ineens van spionage en ging
ervandoor. Net nu ze denkt dat ze over hem
heen is, blijkt hij haar nieuwe baas te zijn!
Hoewel hij haar duidelijk niet vertrouwt, belandt
ze toch weer bij hem in bed. En dat blijft niet
zonder gevolgen. Hoe kan ze hem ervan
overtuigen dat haar zwangerschap geen
vooropgezet plan is? Deze verhalen zijn ook los
verkrijgbaar.
Vergeven en vergeten Mallory Kane 2019
Gemaskerde betovering Victoria Holt
2021-03-08 De jonge Suewellyn Mateland heeft
maar één droom voor ogen... Ooit zou ze, koste
wat het kost, in het Mateland familiekasteel
wonen in Engeland. Maar Suewellyn,
woonachtig op een klein eiland in de Stille
Zuidzee, heeft als buitenechtelijk kind geen
enkel recht op het kasteel dus hoe zou ze deze
droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een
tragische ramp op het eiland ziet ze plotseling
de omstreden oplossing om haar intrede te
maken in het fabelachtige kasteel. Ze raakt
verstrikt in haar eigen web van bizarre leugens
en bedrog. Weet ze haar diepe geheim
verborgen te houden of wordt ze ontmaskerd?
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 verschillende
genres onder meerdere 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 verschenen en wereldwijd
meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
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Rijke oogst Robyn Carr 2020-09-29 Deel 17 van
de populaire serie Virgin River, het bingewatchsucces op Netflix. Appels plukken is zwaar werk,
maar Nora is bereid alles aan te pakken, ook al
moet ze uren lopen om in de boomgaard van de
Cavanaughs te komen. Zo jong als ze is - net
driëntwintig - heeft ze al een hoop meegemaakt.
Ze werd verliefd op een honkballer die verslaafd
bleek te zijn en die haar midden in de winter
samen met haar kinderen dumpte. Familie of
vrienden heeft ze niet. Toch is Nora vastbesloten
haar twee kleine meisjes, van wie de jongste nog
maar een baby is, te geven wat ze zelf niet heeft
gehad: een warm, liefdevol thuis. Eigenaar van
de boomgaard, Tom Cavanaugh, blijkt de
knapste man te zijn die Nora ooit heeft ontmoet.
En ook dat botste: hij wil haar aanvankelijk niet
eens aannemen! Dus verbaast het haar nogal dat
hij erop staat haar met zijn truck van en naar het
werk te rijden. Gaandeweg blijken ze meer met
elkaar gemeen te hebben dan ze dachten, en
langzaam groeit er een band tussen hen.
Stiekem staat Nora zich toe weer een beetje te
dromen. Van een simpel leven, kinderen die
spelen tussen bloeiende bomen, de geur van
appeltaart, een stoere man die thuiskomt en
haar omhelst. Uit die dromen wordt ze ruw
wakker geschud als er een beeldschone vrouw
opduikt die iets met Tom deelt waar Nora
helemaal buiten staat...
Kiplinger's Personal Finance 2007-11 The
most trustworthy source of information available
today on savings and investments, taxes, money
management, home ownership and many other
personal finance topics.
Een stapje verder Brenda Novak 2018-09-11
Silver Springs Is deze bad boy niet juist het
béste wat haar kan overkomen? Deel 2 Na een
zware scheiding heeft Sadie Harris moeite de
eindjes aan elkaar te knopen. Als serveerster
verdient ze niet genoeg om rond te komen, laat
staan om de voogdij over haar zoontje te krijgen
- een strijd die ze absoluut wil winnen. Wanneer
ze een advertentie ziet staan voor huishoudster,
besluit ze te reageren. Spannend vindt ze het
wel. Ze gaat dan immers werken voor Dawson
Reed, de bad boy die onlangs terechtstond voor
moord! Dawson heeft de mensen in Silver
Springs genoeg reden gegeven om hem te
wantrouwen, maar in dit geval is hij onschuldig.
Hij wil zijn verleden achter zich laten en de
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familieboerderij opknappen, zodat zijn
gehandicapte zus weer thuis kan komen wonen.
De hulp van de lieftallige Sadie blijkt al snel
onmisbaar. Na een tijdje merkt hij dat hij méér
van haar wil, maar durft zij het aan iets met hém
te beginnen?
Bouquet e-bundel (8-in-1) Cathy Williams
2016-06-14 Kiest u voor gemak én extra
voordeel? Met deze bundel heeft u in één keer
alle acht Bouquet-romans (nummers 3743 t/m
3750) van de maand in handen. Zo kunt u lekker
doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw
favoriete reeks! (1) HUWELIJK OP ZIJN GRIEKS
- (De Marakaios bruiden) Tycoon Antonios
Marakaios kan het niet verkroppen dat de mooie
Lindsay hem wil verlaten. Dus verzint hij een
list... (2) HAAT EN LIEFDE - Magnaat Donato
Salazar wil Ella, de dochter van zijn rivaal,
gebruiken in zijn wraakplannen. Dat pakt anders
uit dan hij denkt... (3) MACHTIGE VERLEIDER (Plicht of passie?) Kroonprins Xander Drakos
heeft al zijn verleidingskunsten nodig om prinses
Layna ervan te overtuigen zijn bruid te worden...
(4) GEVANGEN IN ZIJN HAREM - Sjeik Zachim
heeft Farah opgesloten in zijn harem! Ze
begrijpt dan ook niet dat ze hem stiekem wil
kussen... (5) VURIGE EIS - Miljardair Dio Ruiz
wil Lucy best laten gaan. Op één opwindende
voorwaarde... (6) TROUWEN MET DE ITALIAAN
- (Society weddings) Playboy Rocco Mondelli
moet bewijzen dat hij best keurig en stabiel kan
zijn. Misschien kan fotomodel Olivia hem daarbij
helpen... (7) BRANDENDE HARTSTOCHT - Sjeik
Nabil dacht dat hij in het verstandshuwelijk met
prinses Aziza koel en zakelijk kon blijven... (8)
ARGENTIJNS AVONTUUR - (Argentijnse
playboys) Sterspeler Luiz Valquez redt een
onschuldige schooljuf, Daisy, uit een benarde
situatie. De volgende dag staat in alle bladen dat
ze verloofd zijn...
Veroverd door de hertog Nicola Cornick 2021
Kus om middernacht Robyn Carr 2020-09-29
Virgin River 10½ – Kus om middernacht De
bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix Al is Jack's Bar dé plek om oud en nieuw
te vieren, Sunny is helemaal niet in
feeststemming. Ze heeft trouwens maar één
voornemen voor het nieuwe jaar: geen mannen
meer. Ook Drew wil voorlopig vrijgezel blijven.
Maar of hun voornemens het kunnen opnemen
tegen een blokhut, een sneeuwstorm,
th-50px77u-manual

naaldhakken én Virgin River... is zeer de vraag!
Kiplinger's Personal Finance 2007
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 leven als
een droom. 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?
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa
van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke
College. Als ze van de directeur het verzoek
krijgt om een aantal maanden een stagiair te
begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze
houdt nu eenmaal van een strakke planning en
van haar eigen schema. Een stagiair is dus
alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de
school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog
meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en
bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan
Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor
haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker
nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet
zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter
haar baan en reputatie op het spel zetten...
Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks
het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw
verhaal in de serie rondom het Thorbecke
College van de hand van Lizzie van den Ham.
Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney
2017-05-09 In Rusland is de macht van president
Valeri Volodin tanende en in een poging het
verloren gegane terrein terug te veroveren,
verlegt hij zijn ambities naar het buitenland.
Omdat de Verenigde Staten in het verleden
dergelijke expansieplannen altijd hebben
gedwarsboomd, besluit Volodin tot een andere
aanpak. Een drijvende gasinstallatie in Litouwen
wordt opgeblazen. In Venezuela wordt een
aanklager vermoord. Bij een aanval op een trein
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met Russische troepen vallen tientallen doden.
Wereldwijde chaos is het gevolg. De
terreuraanslagen lijken niets met elkaar te
maken te hebben, tot president Jack Ryan een
beangstigend patroon ontdekt. Maar hij heeft
geen bewijs...
Tot in lengte van dagen Danielle Steel
2014-03-19 Auteur: Danielle Steel,br> Titel:
Vrienden voor het leven Ondertitel: Kunnen
geliefden elkaar weer vinden in een ander leven?
Bill, een jonge advocaat in New York, gaat zijn
droom achterna: hij wordt predikant. Zijn vrouw
gaat met hem mee naar het platteland, ver van
de stadse glamour. Bijna veertig jaar later begint
Robert een uitgeverij. Hij zoekt naar een
bestseller. Algauw vindt hij een prachtige
roman, die in het geheim geschreven is door
Lillibet, een jonge Amish vrouw. Kan Lillibet
haar roman wel publiceren? Daarmee loopt ze
het risico uit haar gemeenschap verbannen te
worden. Maar ze wordt onweerstaanbaar
aangetrokken door de man die haar stem heeft
gehoord Danielle Steel heeft inmiddels 85
romans geschreven. Het zijn bestsellers, die
verkocht worden in bijna 50 verschillende
landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn
verfilmd voor televisie. Ook in Nederland en
Vlaanderen zijn haar romans razend populair.
www.daniellesteel.com `Het boek maakte me
aan het lachen, en aan het huilen. Dit boek is
gewoon prachtig. Goodreads, 4 sterren `Dit is
echt een uniek, emotioneel, magisch en speciaal
boek dat het verdient om gelezen te worden.
Goodreads, 5 sterren
BBQ-bijbel / druk 7 Peter De Clercq 2010-07
Geboren in schande Nora Roberts 2015-12-01
Tom Concannon is een rasechte Ier: een dromer,
een man van het grote gebaar, maar bovenal
vader. Hij is gek op zijn dochters, en wat hem
betreft zijn ze perfect - hoe verschillend ze alle
drie ook zijn... Deel 3 Shannon woont in de VS
en weet pas sinds kort dat Tom haar vader was.
Sindsdien voelt ze zich stuurloos - ze weet niet
meer goed wie ze zelf is. Wanneer ze een
uitnodiging krijgt van Brianna, haar halfzus,
besluit ze daar dan ook op in te gaan. Het gevoel
van herkenning dat Ierland haar geeft, overvalt
haar. Net als het feit dat Brianna's buurman,
Murphy, niet alleen heel erg aantrekkelijk is,
maar op zijn beurt beweert dat hij háár herkent als de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht.
th-50px77u-manual
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Bundel groen 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. Klapstoel
2. Knuffels 3. Koppen met de bal 4. Lekker
slapen 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!
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 ZuidItalië te kopen voor minder geld dan je voor een
kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje
Montenello verkoopt enkele historische huizen
voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis
binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een
belangrijke rol te spelen in deze kleine en
vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini,
de burgemeester van het Italiaanse dorpje
Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde
dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn
bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de
pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om
na haar scheiding een eigen leven op te bouwen.
Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise,
die al jaren probeert samen met haar vriend een
huis te kopen maar die in Londen geen schijn
van kans maakt op een betaalbare woning. Van
anderen die een afgelegen paradijsje zoeken,
een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven
of een ongelukkige relatie willen ontsnappen.
Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om
uit deze reacties die mensen te vinden die
passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer
tot leven gebracht kan worden, en om deze
droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al
vele heerlijke romans op haar naam staan die
zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren
naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Prinses van de Griek Chantelle Shaw
2011-11-08 Prinses Kitty Karedes is zwanger van
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Nikos Angelaki, een man die ze nauwelijks kent!
Dit schandaal kan het koningshuis ten val
brengen, dus zal ze het kind alleen en in het
geheim moeten opvoeden. De trotse Griek eist
echter dat ze met hem trouwt, en het kan hem
niets schelen dat er geen liefde in het spel is. De
huwelijksnacht zal immers vurig genoeg zijn...
Het klaprozenjaar Corina Bomann 2017-09-26
Een ontroerende roman over liefde,
eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide
op als enig kind zonder vader en sindsdien
droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin te
hebben. Als ze tot haar grote vreugde merkt dat
ze zwanger is, lijkt haar droom werkelijkheid te
worden... tot bij een onderzoek duidelijk wordt
dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft.
Maar zij en haar man noch haar moeder zijn de
oorzaak van het defecte gen. Bang en vol
brandende vragen gaat Nicole naar haar
moeder, die in het verleden nooit over Nicoles
vader wilde praten. Geconfronteerd met het
verdriet van haar dochter begint -Marianne te
vertellen: over de jaren na de Tweede Wereldoorlog en de verbittering over alles wat Duits
was die toen heerste; over haar grote liefde uit
Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar
zeker uit elkaar dreef; over de grote
eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde.
Nicole, diep geraakt door het verhaal van haar
moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden
uit het verleden te helen en haar kind een toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar
vader... De pers over de boeken van Corina
Bomann ‘Een boeiend, maar ook spannend
familieverhaal dat de lezer meevoert langs
Engelse landhuizen, exotische landschappen,
mystieke gebeurtenissen, historische details en
de romantiek van een verboden liefde.’ NBD
Biblion ‘Een mooie roman over de onthulling van
een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl
Zwart Erewoord Victoria Quinn 2018-06-14 Ik
heb alles voor Rome opgegeven. De enige vrouw
waar ik niet zonder kon leven. Maar kon ik me
aan mijn belofte houden en mijn rug naar alles
toekeren? Zou ik echt mijn leven als Dominant
achter me kunnen laten? Of zou ik haar alsnog
mee de duisternis intrekken?
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als
verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler
in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau.
Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de
th-50px77u-manual

afgesloten wijk en ze vraagt aan haar familie en
vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van
haar grote liefde, een verzetsstrijder, en een
geheim netwerk van vrouwen en moeders weet
Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend
kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen
worden verstopt in grafkisten en via geheime
routes door het riool weet Irena met gevaar voor
eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind
dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de
naam en ware identiteit op, zodat hun families
ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou
zijn.
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In
Leuven worden op enkele dagen tijd twee
mannen in hun woning door een inbreker
neergeslagen: een boekenverzamelaar met een
zwaar boek, een kunsthandelaar met een
bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken
aan hun verwonding; telkens verdwijnt er iets
waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg
ontdekt dat er in de twee gevallen een
verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische
figuur werd achtergelaten die niets met de
overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan
overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn
team denkt daar anders over. En dan valt een
derde slachtoffer, iemand die Berg kent,
waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt
betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt.
Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team
opnieuw een soortgelijke, mysterieuze
verwijzing bij het lijk aan.
De dochter van de President James Patterson
2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is
een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven aan de hitlijst
staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer
een gewone burger. En een oud-president heeft
vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
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mysterieuze jongeman in het kunstenaarsdorp
Bergen aan Zee, waar ze met haar moeder op
vakantie is. Vanuit het niets biedt deze Patrick
haar een baan aan bij zijn zeer succesvolle ICTbedrijf. Het is het begin van reeks vreemde
gebeurtenissen. Gebeurtenissen die in verband
lijken te staan met wat er destijds in Benidorm is
gebeurd...
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.
Cowboy als kerstcadeau Maisey Yates
2018-11-27 Copper Ridge Welkom in Copper
Ridge... dé plek om een sexy cowboy tegen het
lijf te lopen! Deel 10 Eén keer vallen voor een
bad boy is nog door de vingers te zien, maar
twee keer? Dat is ronduit stom! Toen Sabrina
Leighton voor het eerst voor de goddelijk knappe
en ruige Liam Donnelly viel, brak hij haar hart in
duizend stukjes. Maar al doet dat jaren later nog
steeds pijn, ze kan niet ontkennen dat ze hem
sexyer vindt dan ooit. Toch kijkt ze wel uit om
opnieuw in zijn armen te belanden. Hoewel, hij
lijkt wél oprecht berouw te tonen. Moet ze hem
dan niet tóch een kleine herkansing gunnen? Het
is per slot van rekening Kerstmis...

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
Onder de hemel van Cornwall Liz Fenwick
2016-03-07 Demi ziet het even niet meer zitten:
ze is niet aangenomen voor haar droombaan, en
na het bedrog van haar vriend is ze dakloos, met
geen andere plek om naartoe te gaan dan het
boerderijtje van haar opa in Cornwall. In de
slaaptrein daarnaartoe vraagt ze zich vertwijfeld
af waarom alles haar tegen lijkt te zitten.
Victoria denkt dat ze eindelijk heeft wat ze altijd
al wilde: Boscawen, het prachtige landgoed in
Cornwall dat al generaties lang van haar familie
is, zou nu, na de plotselinge dood van haar
echtgenoot, aan haar moeten toevallen. Na een
liefdeloos huwelijk van vele jaren kijkt Victoria
uit naar de vrijheid die voor haar ligt. Maar er
wacht beide vrouwen een verrassing. Het door
boomgaarden, tuinen en de zee omringde
landgoed Boscawen zal een onverwachte rol in
hun levens gaan spelen. Kunnen twee totaal
verschillende vrouwen een nieuwe weg inslaan
als een meevaller hun leven zo drastisch
verandert?
Zuidenwind Suzanne Vermeer 2019-08-06 Een
bonusthriller van Suzanne Vermeer om in één
dag te bingelezen. De 21-jarige Iris ontmoet een
mysterieuze jongeman tijdens een vakantie in
Bergen aan Zee. Dit zet haar leven op zijn kop...
In de zomer van 1988 gaan Nicole en haar beste
vriendin Marjolein na hun eindexamen op
vakantie naar Benidorm. Samen met enkele
klasgenoten willen ze een paar weken
onbekommerd feestvieren – luieren op het
strand, dansen tot diep in de nacht – voordat ze
definitief een streep onder hun
middelbareschooltijd zetten. Maar dan gaat het
mis. Jaloezie. Ruzie. En een van hen zal
Nederland nooit meer terugzien. Dertig jaar
later ontmoet de 21-jarige Iris Peters een
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