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Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste
bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van
Rusland, maar de maﬃa heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de
miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason
een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor
en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook
meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De
Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De
weg van de krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van
water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
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 game-imperium 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 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.
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 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?
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 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?
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste
maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en
haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun moeder, de beroemde ﬁlmster Jillian Croft,
nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect
Eve: ze mag op Washington Island aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van
haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar ontdekt al snel
onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan ze
ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
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 er verborgen in haar 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 verschenen en
wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte de fout van mij te
stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij
ermee weg kon komen. Dan heeft hij het mis. Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat
onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand. Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij
me schuldig is, geef ik haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik hou haar. En ik
geef haar niet op.
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 herinnert zich deze
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-en-muisspel tussen
Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om
zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor me te vechten totdat ik vrij
ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit
is mijn thuis geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil
vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Schietschijf Chris Ryan 2013-07-17 Sneller, rauwer, grimmiger, dodelijker... Chris Ryan Extreem
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Een toevallige ontmoeting met een agent van de Britse geheime dienst MI6 leidt voor Joe Gardner
tot een gevaarlijke SCHIETSCHIJF: MISSIE in Gibraltar. Zijn doel: het oprollen van een
smokkeloperatie van cocaïne waarbij een voormalige sas-militair en de Britse marine betrokken
zijn. Maar Gardner is niet alleen. Een mysterieuze moordenaar, een expert in oosterse
vechttechnieken, volgt al zijn bewegingen. Dat kan niet goed gaan. Chris Ryan Extreem is een
nieuwe e-boekserie die nog extremer is dan Chris Ryans eerdere werk. Elk verhaal wordt verteld
in 4 laag geprijsde e-boeken, gevolgd door Schietschijf, de omnibuseditie die voorzien is van 20%
extra materiaal.
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De 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 voorgoed. Lees verder »
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.
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 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?
Amateur Radio 1988-07
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.
Ham Radio Magazine 1988
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 haar voelt. Ski-instructeur
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...
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en haar man hebben op het South West Coast
Path de redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar een normaal bestaan blijkt moeilijk,
maar een oude boerderij in Cornwall wordt hun redding. Sinds Raynor en haar man Moth hun huis
kwijtraakten en alleen met een rugzak en een tentje de bijna duizend kilometer aﬂegden van het
South West Coast Path, en ze maanden lang leefden aan de wilde en winderige kustlijn van
Engeland, voelen de kliﬀen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als hun thuis. Moth had een
terminale diagnose, maar tegen elke medische verwachting in lijkt hij in de natuur te zijn
opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook tussen land en zee dat alles mogelijk
is. Als ze uiteindelijk terugkomen in de bewoonde wereld, blijkt een dak boven je hoofd nog geen
thuis. De terugkeer naar een normaal bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooﬂijk gebaar van
iemand die hun verhaal heeft gelezen alles anders maakt. De kans nieuw leven te blazen in een
prachtige, oude boerderij diep in de heuvels van Cornwall en het door landbouw verarmde land
stukje bij beetje terug te geven aan de natuur, wordt hun redding. Het wordt het nieuwe pad dat
zij volgen. De wilde stilte is een verhaal van hoop, en van een levenslange liefde die sterker is dan
al het andere. Het is een even helder als ﬁjnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen
onze ziel en de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn (1963) debuteerde
overwel digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een internationale bestseller. Zij woont en
werkt in Cornwall.
Terug naar Whispering Wind Sherryl Woods 2018-02-13 Megan O'Rourke is hoofdredactrice
van een succesvol tijdschrift, maar wanneer ze een telefoontje krijgt dat haar grootvader is
overleden, laat ze haar werk meteen voor wat het is en vertrekt naar Whispering Wind, in
Wyoming. Daar ontdekt ze dat hij haar niet alleen de ranch heeft nagelaten, maar ook de zorg
voor zijn dochter - een lastpost van acht - van wie ze nog nooit had gehoord! Er staat haar nóg
een onwelkome verrassing te wachten: ook Jake Landers, haar oude liefde, is teruggekeerd naar
Whispering Wind. Ooit vertrokken toen hij door haar grootvader van diefstal werd beschuldigd, is
hij inmiddels een succesvol advocaat. En hoewel hij Megan met raad en daad ter zijde staat, windt
hij er geen doekjes om: hij wil de ranch van haar overnemen als zij besluit naar New York terug te
keren. Nu moet Megan in zichzelf de antwoorden zien te vinden op een aantal belangrijke vragen.
Is ze bereid de zorg voor een kind dat ze niet kent op zich nemen? Ook als dat betekent dat ze
New York moet verlaten en haar carrière vaarwel moet zeggen? En vooral: waar hoort ze eigenlijk
thuis? Dit verhaal is eerder verschenen.
De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netﬂix-editie met oﬃcieel seriebeeld ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1814. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En
de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown
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nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft
niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande
schoonzus, Kate Sheﬃeld, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal
heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony
een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe
beschermt ze haar eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? 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
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2012-07-04 Actief
betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden
volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met hun
ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine
groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te
betrekken. Door middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. De raad
onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie, maatschappelijke
participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor het vergroten van de
burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van beleidsmakers daarbij zijn twee
uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en vergroot de kaders voor
betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en adviezen over hoe
beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en
voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt
toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle
beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van de Eilandliefde-serie ‘Heerlijk voor op het strand
of onder de parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende Freriks staat op een keerpunt in haar leven: ze
is gestopt met haar opleiding en is totaal onverwacht gedumpt door haar vriend. In een opwelling
boekt ze twee weken vakantie op een waddeneiland, om het einde van haar relatie te verwerken
en te bedenken wat ze nou eigenlijk wil met haar leven. In Grote Vis, de enige strandtent op het
eiland, raakt ze aan de praat met de eigenaar Axel en zijn beste vriend Vincent. De twee zijn
tegenpolen: zo vrolijk en ﬂirterig als surfer Vincent is, zo serieus en ontoegankelijk is Axel. Nu ze
er toch is helpt Wende de twee her en der met een klusje, en al snel komt ze er dagelijks, raken
ze echt bevriend en lijkt haar oude leven heel ver weg. Behalve oprechte vriendschap voelt
Wende ook iets anders voor de stugge Axel, al wil ze daar nog niet te veel over nadenken nu haar
nieuw verworven vrijheid net een beetje begint te wennen. Tot haar ex ineens voor haar neus
staat en alles op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jackie van Laren ‘Een snelle en
heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’ Hebban.nl ‘Een achtbaan van emoties, drukte,
aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de internationale
gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het (internationale) strafrecht het meest
geschikte instrument is om belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te
verwezenlijken. De internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt
de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van keuzes. Allereerst rijst de
vraag of de berechting van internationale misdrijven het beste door internationale tribunalen dan
wel op nationaal niveau ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de
hoeksteen van het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het primaat bij
nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale gerechten geconfronteerd
met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd moet worden op de speciﬁeke aard van
internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke
belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen
stonden ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht
van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam Center for International
Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het symposium.
Ham Radio 1988
Deze bloedende stad Alex Preston 2021-11-26 De jonge en ambitieuze Charlie Wales kan niet
wachten om zijn dromen waar te maken met zijn nieuwe baan bij hedgefonds Silverbirch in hartje
Londen. Al gauw wordt hij de keiharde zakenwereld ingezogen en behoren drugs, drank en
prostituees tot zijn nieuwe werkelijkheid. Is dit waar hij altijd van gedroomd had? Als in 2007 de
ﬁnanciële crisis uitbreekt, ziet hij een uitweg om zijn verstikkende carrière vol corruptie achter
zich te laten. Maar is er nog wel een weg terug voor Charlie? ‘Deze bloedende stad’ is het grote
debuut van schrijver Alex Preston en ontving maar liefst twee gerenommeerde Britse
debuutprijzen in 2010. Inmiddels is zijn boek in meer dan twaalf talen vertaald. Een fantastisch
debuut - Waterstones Een boek dat laat zien wat de ﬁnanciële crisis met emoties kan doen - The
Guardian Het eerste insidersverslag over het leven van een trader tijdens de crisis - Evening
Standard Alex Preston (1979) is een Britse auteur en journalist met een achtergrond in de
ﬁnanciële zakenwereld, waar hij onder meer bij ABN AMRO werkzaam was. In zijn geprezen
debuut ‘Deze bloedende wereld’ beschrijft hij het leven van een jonge bankier in Londen die
getergd wordt door de ﬁnanciële crisis in 2007. Dat boek is in meer dan twaalf talen verschenen
en won twee belangrijke Britse debuutprijzen in 2010. Preston is regelmatig te horen en te zien op
BBC radio en televisie. .
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van
het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de
vorige ﬁrst family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en
alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano
door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur Tom Stilton. In zijn zak zit een foto
van een onbekende man. Hij is op weg naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een
monster. Een reis om zichzelf te verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft
begaan. In Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto
gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt
gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een
schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote
fouten zijn gemaakt.
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 laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte inﬁltratie in een drugskartel en een
aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe
identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding
over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost
John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer
omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een
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onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de
hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Waterland Suzanne 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 dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit
allemaal begon...
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de
politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen
meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden
overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoﬀer werd. Toch maakt dit juist dat
ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen als
redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books, en mijn cliënt is de beruchte scienceﬁction
schrijver Derek Hamilton. Hij is naar mijn mening de beste schrijver van mijn generatie. Maar het
is niet allemaal zo geweldig als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver dat hij reageert
op mijn e-mails, sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de telefoon krijg, gedraagt
hij zich als een eikel en hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ... maar hij maakt mijn leven
tot een ware hel. Als ik hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij zijn manuscript nog niet
heeft ingeleverd omdat hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als ruimtevaartingenieur.
Deze man heeft een eigen bedrijf dat raketten en andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar
techniek aan de NYU. Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ... met zo'n
werkschema. Maar ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek schrijft, omdat ik anders mijn baan
zal verliezen. Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik dat het best aanpak ...
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om
de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
De val van Amerika Michael Persson 2020-10-12 Hoe ziet de toekomst van de VS eruit? Journalist
Michael Persson reisde voor deze vraag door een land dat vlak voor de verkiezingen met crisissen
worstelt waarin het steeds verder verstrikt raakt. Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in
augustus 2015 naar de Verenigde Staten verhuisde, was daar net een maand eerder Donald
Trump van een roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat geen presidentskandidaat voor hem
had durven zeggen: Amerika, het uitverkoren land, is een derdewereldstaat geworden. Trump
beloofde het weer groots te maken. Maar zijn presidentschap heeft juist nog meer zwakke plekken
en breuklijnen blootgelegd. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, immigratie, segregatie,
de enorme ongelijkheid en de democratie zelf: op al deze terreinen zakt het land op de
internationale ranglijsten, tot grote zorg van de meeste Amerikanen. Maar over de oplossingen
verschillen ze enorm van mening, en de politiek is onderdeel van het probleem. Het land lijkt
steeds verder in zichzelf verstrikt te raken. Persson reisde het land door en ontdekte hoe Amerika
zichzelf opnieuw ontdekte. Van de nihilistische machthebbers in Washington tot de hoogmoedige
monopolisten van Silicon Valley. Van de mijnbouwers in West Virginia tot de boeren van
Wisconsin. En van een bosbrand in Californië tot de pandemie in Queens. Het resultaat is een
fascinerend boek over een land in crisis, waarin de Amerikaanse Droom een illusie is gebleken en
Trump de personiﬁcatie daarvan, maar waar ondanks alles, dankzij de veerkracht van de
individuele Amerikanen, nog steeds ruimte is voor optimisme.
CQ 2001
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, 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).
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten
onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar
te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse
accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door
hartstocht, maar door wraak...
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 Kamerling staan bij 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 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
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer 2013-04-10 Op 30 oktober 2001 presenteert
de nog onbekende schrijfster Judith Koelemeijer een boek over haar familie in haar geboortedorp
Wormer. In het dorpscafé houdt Jan Blokker een vlammende lofrede: 'Al lezend heb ik vaak
moeten denken aan Montaillou, van de Franse historicus Le Roy Ladurie. [ ] Montaillou in het
twintigste-eeuwse Wormer dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder er zes eeuwen op te
hebben moeten wachten. Historici van de toekomst zullen hun vingers aﬂikken bij het rijke
materiaal.' In de jaren daarna valt Nederland massaal voor Het zwijgen van Maria Zachea. Het
boek wint de ns Publieksprijs, het Gouden Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs. In tien jaar tijd gaan
er 300 000 exemplaren over de toonbank. Het zwijgen van Maria Zachea zette een trend,
constateert de Volkskrant: mede door het succes van het boek is de familiegeschiedenis een
uiterst populair genre geworden.
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 houden –
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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
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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.
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