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Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen
hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft
dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden.
Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet
meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond
uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme
beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie 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?
Heilige beelden William Trevor 2014-10-08 William Trevor wordt algemeen beschouwd als
de grootmeester van het korte verhaal. Heilige beelden bevat twaalf verhalen over hoe de
liefde van gedaante kan veranderen. Trevors hoofdpersonen worstelen met gevoelens van
liefde, berouw en hoop. Een ober biecht zijn schokkende criminele verleden op aan zijn -exvrouw, een schoolmeisje heeft spijt van de roddels die ze over haar privéleraar verspreidde,
en een jonge vrouw heeft verdriet om haar toekomstige misleidingen. Trevors tijdloze
verhalen delen een ontspannen, onopgesmukte stijl en gaan vaak over op het eerste gezicht
heel gewone mensen die kampen met angsten en verlangens die groter zijn dan zijzelf.
22 sprookjes, verhalen en fabels Jan Wolkers 1985
Een mond vol glas Henk van Woerden 1998-01-01
In spiegelbeeld Emma Darcy 2014-07-01 Onderweg naar Zwitserland, waar Kristy hoopt nog
enkele familieleden te vinden, brengt ze een nachtje door in Parijs. In het hotel wordt ze tot
haar verbazing doorgestuurd naar de mooiste suite - met een tussendeur naar de
aangrenzende kamer. Daarachter, ontdekt ze, staat een woeste, zeer aantrekkelijke

Fransman die haar beschuldigend toeroept dat ze hem in de steek heeft gelaten!
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?
Stil verlangen Sherryl Woods 2014-06-03 Wanneer brandweerman Enrique na een
verwoestende orkaan de beeldschone dove Allie redt vanonder het puin van haar huis,
wordt hij overvallen door een sterke behoefte haar in zijn armen te nemen en te
beschermen. Waar komt dat gevoel ineens vandaan? Als doorgewinterde womanizer zorgt
hij er altijd voor dat hij zich niet langer dan één spannende nacht inlaat met een vrouw, en
Allie vraagt hij nota bene om tijdelijk bij hem te komen wonen nu ze dakloos is. Allie ergert
zich groen en geel aan Rickys overdreven beschermende gedrag. Ze is verdorie een
onafhankelijke vrouw, die zich prima kan redden zonder dat meneer de brandweerman haar
continu in de gaten houdt. Toch zou ze niet alleen doof maar ook compleet blind moeten zijn
om hem niet aantrekkelijk te vinden. Maar ze is niet van plan zich over te geven aan de
zinderende spanning die steeds tussen hen in hangt - want dat is vragen om problemen...
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes afgebeuld.
Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude,
Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste
opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde
zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven door Wieke
Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk
deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst
de schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes
werden voor het minste geringste in een donkere cel opgesloten of moesten hun eigen
braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de
wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen voor
hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op
rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar
oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep
op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis.
Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het
autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar
gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een
indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas
(Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar

disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.
Geschiedenis van de westerse filosofie Jean-François Revel (pseud. van Jean-François
Ricard) 1971
Dromen van geluk Catherine Cookson 2012-10-01 Nooit zal Geoff Fulton in de jaren dat hij
aan het Engelse front vecht vergeten hou hij, tijdens een kort verlof, de veertienjarige Lizzie
heeft gered van een afschuwelijk lot. Lizzie komt uit een arm, liefdeloos gezin. Haar vader is
weggelopen, haar achterlatend bij een aan de drank verslaafde, immorele stiefmoeder.
Geoff neemt Lizzie onder zijn hoede en brengt haar onder in zijn ouderlijk huis, als hulp voor
zijn invalide moeder. Een hele zorg minder, want de oorlog roept weer en Geoff vertrekt voor
vele, lange jaren naar het front. Wanneer hij in 1943 gewond huiswaarts keert, kent hij Lizzie
nauwelijks terug. Ze is volwassen geworden en beeldschoon. Maar ook Geoff is veranderd.
De oorlog heeft hem een ontgoocheld en verbitterd man gemaakt. Zal Lizzie, met al de liefde
die ze in zich draagt, het hart van de man weten te raken die haar heeft behoed voor een
gruwelijk bestaan?
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.
De gehuwde man Edmund Valentine White 2000 Een Amerikaanse kunstkenner van
middelbare leeftijd, die in Parijs woont met zijn met Aids besmette 20 jaar jongere vriend,
ervaart tijdens een gastdocentschap in Amerika hoezeer hij van zijn vaderland vervreemd is.
Oktober Audrey Carlan 2016-09-30 De tiende maand van de wereldwijde hitserie Calendar
Girl is Oktober . Lees vanaf nu elke 1e van de maand hoe het met Mia Saunders gaat. Let
op! Dit is een losse maand, de maanden zijn ook samen in verschillende bundels
verkrijgbaar. Het land van de sterren roept en Mia geeft gehoor. Nu ze zo vrij is als een
mens maar kan zijn, besluit ze dat het tijd is om te ontspannen en met volle teugen te
genieten van de reis die naar haar volgende bestemming leidt:Malibu, Californië. De baan?
Rechterhand van de beroemde tv-goeroe Dr. Hoffman. Hij staat bekend om zijn humor, zijn
good looks en zijn no-nonsenseaanpak. Mia gaat op zoek naar échte schoonheid in een
stad vol plastic Barbiepoppen, waar alles wat je aanraakt nep is. En die schoonheid zal ze
vinden ook. Elke maand heeft ze een nieuwe cliënt: een beroemde Franse kunstenaar, een
zakenman, een verpletterend aantrekkelijke maffiazoon, een topsporter, een senator op
leeftijd... Heel verschillende mannen die één ding gemeen hebben: voor Mia’s gezelschap
betalen ze zonder met hun ogen te knipperen een ton. Seks is een optionele extra. Na twaalf

avontuurlijke maanden zal er voor Mia meer veranderd zijn dan enkel haar banksaldo... De
pers over Calendar Girl ‘Fris, grappig en ongelooflijk hot. Je zult steeds weer verliefd worden
op Audrey Carlans Calendar Girl-serie en snakken naar het volgende deel.’ Meredith Wild,
#1 NYT Bestsellerauteur ‘Dit is een KILLER-start van Carlans maandelijkse serie!’ Give Me
Books ‘Audrey slaat weer toe! Ze maakte me aan het lachen én aan het huilen met haar
prachtige woorden! Ik ben verliefd op deze boeken.’ Hooks & Books Book Blog
De gehangene van Dartmoor Michael Jecks 2013-07-30 In het 14e eeuwse Devon worden
weggelopen horigen meedogenloos gestraft als ze door hun heer werden gepakt. Maar als
Peter Bruther de havezaat van sir William Beauscyr ontvlucht, stelt hij zich onder
bescherming van de Engelse koning. Als Bruther opgehangen wordt aangetroffen, moet
baljuw Simon, bijgestaan door de voormalige tempelridder sir Baldwin, onderzoek doen naar
deze koelbloedige moord. Als er vervolgens nog twee moorden worden gepleegd, zijn alle
ingrediënten aanwezig voor een ijzingwekkende climax. In zijn reeks misdaadromans rond
sir Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een
levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en
fantasy liefhebbers! Verschenen in deze reeks: De laatste tempelridder, De heks van
Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende
gebod, Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
Dochter van de revolutie Teresa de la Caridad Doval 2005 Op een schoolwerkkamp ter ere
van Fidel Castro ontdekt een 16-jarig Cubaans meisje de liefde en begint ze te twijfelen aan
het socialisme.
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 Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een
schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven
bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw
verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en
oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem op met de beeldschone, maar
opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De
dame beweert ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar
adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en Constance is het liefde
op het eerste gevecht.
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 storm in haar hart / druk 1 Kathleen E. Woodiwiss 2004 Op de dag van haar huwelijk
hoort een jonge vrouw in het Amerika van begin negentiende eeuw dat haar man een meisje
zwanger zou hebben gemaakt.
Een meisje met moed Catherine Cookson 2012-10-01 Het leven van de jonge Mary Ann
gaat niet in alle opzichten over rozen. Ze is een spontaan, levendig meisje, dat het echter
met de waarheid niet altijd even nauw neemt. Bij haar vriendinnetjes staat ze dan ook
bekend als een opschepster. Mary Ann houdt bijzonder veel van Mike, haar vader. Deze
heeft echter één grote zwakheid: drank. En daardoor komt het gezinsleven, en Mary Anns
eigen leven, onder grote druk te staan. Zij heeft al haar vindingrijkheid nodig om het gezin bij
elkaar te houden, en gebruikt daarvoor soms nauwelijks fatsoenlijke middelen.
Honderd fabels Jean de La Fontaine 1976 Korte verhalen op rijm, waarin dieren de
eigenaardigheden in de menselijke maatschappij uitbeelden.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele klinische
psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen, waaronder
angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen
en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron:
RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is effectief, maar nog verre van
optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de
loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen
van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis
over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de
onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling
van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het
versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op
het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen
worden teruggedrongen.
Vaderliefde Roman Deborah Raney 2007 Na de plotselinge dood van zijn verloofde probeert
een man zo goed mogelijk te zorgen voor haar kinderen uit een eerder huwelijk.
27 gedichten & Geen lied Ramsey Nasr 2013-12-11 Het meest opvallende aan de poëzie
van Ramsey Nasr is de gedrevenheid waarmee ze geschreven is, en de veelzijdigheid van
het talent dat er uit spreekt. Hij is een dichter die kan verleiden, maar die ook van het ene op
het andere moment bruusk en bot kan zijn. Dan blijken onder de glans van de melancholie
vileine krassen en barsten schuil te gaan. De '27 gedichten' zijn een daad van bevestiging;
niet over hoe het er nu met de poëzie voorstaat, maar hoe het er voor zou mogen staan. In
het lange, epische gedicht 'Geen lied' dwaalt een jongeman door de onderwereld, op zoek
naar zijn eerste liefde. Hij vindt haar terug maar verliest haar voor een tweede - en een

derde keer.
Terugblik Eleanor May Sarton 1986 Een ongeneeslijk zieke vrouw wil haar laatste maanden
als een avontuur beleven, alleen met boeken en muziek, maar ze rekent buiten haar
omgeving.
Een morgen voor Ingeborg Lauraine Snelling 2013-04-16 De droom van hun eigen boerderij
en een goed leven in Amerika lokte Roald en Ingeborg Bjorklund weg uit Noorwegen, om de
prairies van het Amerikaanse Dakota te ontginnen. Als Roald tijdens een hevige
sneeuwstorm verdwijnt, verandert Ingeborgs droom in een nachtmerrie. Onder bijna
onmogelijke omstandigheden en overmand door verdriet vecht Ingeborg voor haar gezin en
haar boerderij.Dan wordt het lente en komt Haakan, een verre neef van Roald, haar helpen
met het zware werk op het land. Na de kille winter kan Ingeborg de vreugde die Haakan in
haar leven brengt niet langer ontkennen.Maar ook Roalds broer komt uit Noorwegen over
om de familie te helpen. Het wordt er bepaald niet gemakkelijker op in het kleine huisje op
de prairie
Een bed in de hemel Tessa de Loo 2011-05-05 Herfst 1965. Kata Rózsavölgyi, een
achttienjarige studente kunstgeschiedenis, brengt in Amsterdam met drie anderen de nacht
door in één bed. Wat zich laat aanzien als de aanloop tot de woelige jaren van de seksuele
revolutie ontwikkelt zich in een andere richting. Kata doet namelijk een schokkende
ontdekking, die opheldering geeft over de oorzaak van de sombere zwijgzaamheid van haar
vader. Winter 1944. De Hongaars-joodse cellist Jenö Rózsavölgyi is ondergedoken bij zijn
geliefde in Amsterdam. Ze speelt een wreed, pervers spel met hem waartegen hij geen
verweer heeft. Op de dag van de bevrijding van Nederland verlaat hij haar in een toestand
van grote ontreddering. Herfst 1956. Kata's oom Miksa heeft danzij de Hongaarse opstand
zijn land kunnen verlaten. Hij vult de lacune die is ontstaan door het zwijgen van haar vader,
met verhalen over haar Hongaarse voorouders die ze nooit heeft gekend. Ze identificeert
zich sterk met haar grootmoeder, op wie ze sprekend lijkt. Herfst 1995. De geschiedenis
begint en eindigt in een bed. De nacht de volgt op de begrafenis van haar vader in
Boedapest bevindt Kata zich in één bed met haar broer. Terwijl hij slaapt laat zij het verleden
de revue passeren. Het lijkt of alle lijnen in haar leven samenkomen in deze nacht.
Waardoor worden onze levens bepaald: door de wet van oorzaak en gevolg of door onze
eigen vrije wil? 'Een bed in de hemel' is de geschiedenis van een dubbele onvervulde liefde,
alle in de tweede helft van de twintigste eeuw verworven vrijheden ten spijt.
Een wonderlijke winterreis Corina Bomann 2016-10-05 Een prachtig, ontroerend verhaal
over familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker ontspannen om zelf te lezen met
Kerst, of om cadeau te doen! Eigenlijk kan Anna Kerstmis niet uitstaan. Om haar broer een
plezier te doen stapt ze dit jaar toch in de trein om het feest met haar familie te vieren. Maar
door allerlei tegenslagen ontaardt de reis in een winterse roadtrip per sneeuwschuiver en
pick-uptruck. Zo heeft Anna ruim de tijd om eindelijk eens goed over haar verleden en
zichzelf na te denken. Misschien is het tijd voor verzoening? 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
Een ander klimaat Robin Pilcher 2021-10-12 De dot-com-zeepbel is gebarsten en Dan
Porter is een van de slachtoffers. Hij raakt zijn baan kwijt, kijkt thuis eens goed om zich heen
en stelt vast dat hij vervreemd is van zijn vrouw en kinderen. Dan dient zich een nieuwe kans
aan: een bedrijf in Schotland. Porter verhuist, alleen vergezeld van zijn zoon Josh. Schrijver
Robin Pilcher ontwortelt zijn personages, dropt hen in een nieuwe omgeving, met

onverwachte ontmoetingen en vriendschappen. Een ander klimaat is een meeslepende
roman over de momenten in het leven waarop je alles anders gaat bekijken. Een vlotte
roman over de grote thema’s. Robin Pilcher (1950, zoon van Rosamunde Pilcher, schrijfster
van romantische boeken) begon pas op zijn 50ste te schrijven. Daarvoor was hij onder
andere songwriter, fotograaf, boer, tenniscoach en cowboy. Hij is eigenaar geweest van een
postorderbedrijf, heeft een website opgezet om schrijvers en lezers van korte verhalen
samen te brengen (Shortbread), en denkt momenteel na over een Pilcher Foundation of
Creative Writing. Robin Pilcher is, kortom, een woelwater, en dat is te merken aan zijn
boeken.
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.
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...
Nachtlicht Peter Robinson 2009-10-28 Vlak bij het dorpje Helmthorpe in Yorkshire wordt het
lichaam gevonden van Harry Steadman, half begraven onder een ingestort muurtje.
Steadman was een gepensioneerde historicus die samen met zijn vrouw een teruggetrokken
leven leidde. De inwoners van Helmthorpe kenden hem als een vriendelijke man die geen
vlieg kwaad deed, dus wie zou hem hebben willen vermoorden? De zaak stelt inspecteur
Alan Banks voor een raadsel. In eerste instantie lijkt niemand een motief te hebben voor de
gruwelijke moord, maar wanneer Banks dieper graaft, blijken meerdere personen niet de
waarheid te spreken. De sleutel tot de oplossing van de zaak ligt waarschijnlijk bij een
meisje, Sally Lumb, die meer weet dan ze vertelt. Maar zal zij Banks in vertrouwen nemen?
Homo loquens en homo scribens Albert Kraak 2006 Dutch and Flemish language;
Philosophy; Psychology.
Nog steeds verleidelijk Brenda Jackson 2012-04-20 Als Sheriff Dare Westmoreland het
boefje AJ oppakt, is dat het begin van een nieuw leven voor hem. Want wanneer hij een

hartig woordje met de moeder wil gaan spreken, blijkt dat zijn oude vlam Shelly te zijn, nog
altijd even mooi en sexy als elf jaar geleden. Na het verbluffende nieuws dat zij hem vertelt,
ziet Dare zich voor een dubbele opgave geplaatst: hoe win ik de liefde van moeder én zoon?
Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Doorbraak Jonathan Kellerman 2004 Een kinderpsycholoog werkt samen met de politie van
Los Angeles als er enkele moorden op kunstenaars zijn gepleegd.
De passievrucht Karel Glastra van Loon 2002
Een tijger onder mijn bed! Lieneke Dijkzeul 1995 Na het zien van een spannende dierenfilm
spelen Tolgay en Selma 's avonds "tijgertje", maar daarna durft Selma niet meer alleen naar
bed. Prentenboek met grote illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar
Onuitstaanbaar Vi Keeland 2020-10-06 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Charlotte Darling heeft haar vreemdgaande verloofde gedumpt
en probeert in een vintagewinkel haar trouwjurk te verkopen. Als ze even in de winkel
rondkijkt, ontdekt ze in een andere trouwjurk een erg lief briefje van ene Reed Eastwood.
Het briefje intrigeert haar en ze komt er op internet achter dat deze romanticus ook nog eens
adembenemend knap is. Wanneer ze Reed in het echt tegen het lijf loopt, blijkt hij echter
arrogant, kortaf en cynisch. Kan Charlotte de lieve en romantische man van het briefje weer
in hem naar boven brengen, of is hij definitief verdwenen? De boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onvoorwaardelijk. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In
Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty
office romance De baas. Reviews: 'Uitstekend escapistisch leesvoer.' - Publishers Weekly
'Als je nog nooit iets van Keeland & Ward gelezen hebt, is Onuitstaanbaar een geweldig
punt om in te stappen... Onuitstaanbaar heeft alles wat de verhalen van Vi Keeland en
Penelope Ward zo geweldig maakt. En dan, als je in Onuitstaanbaarverliefd bent geworden
op hun schrijven, is er een hele uitgebreide backlist om in verder te lezen tot er een nieuwe
titel van ze verschijnt.' - Hypable
Winterbloesem Corina Bomann 2017-10-10 Bomanns meeslepende winterroman, nu voor
maar € 12,99 December 1902. Een paar weken voor Kerstmis spoelt op het strand bij een
kuuroord een schipbreukelinge aan. De jonge vrouw weet niet meer hoe ze heet, waar ze
vandaan komt of wat er is gebeurd met het schip waar ze op zat. Haar enige bezit is de tak
van een fruitboom die in haar kleren verstrikt is geraakt. Johanna, dochter van de rijke
familie die het kuuroord runt, is gefascineerd door de drenkelinge en de twee jonge vrouwen
bouwen in korte tijd een hechte vriendschap op. Johanna is eenzaam en ongelukkig: haar
familie probeert haar uit te huwelijken aan een man van wie ze niet houdt. Naarmate kerst
nadert en iedereen zich op de voorbereidingen van het jaarlijkse Winterbal stort, nemen de
twee vrouwen hun toevlucht tot een oud gebruik: ze zetten de tak van de fruitboom in een
karaf water en wensen met heel hun hart dat hun grootste verlangen uit zal komen. Als de
tak bloeit op kerstavond, zal het geluk hun eindelijk toelachen. Maar zal de winter-bloesem
echt komen? In de pers ‘Vlot geschreven feelgoodroman voor liefhebbers van
familieverhalen.’ NBD Biblion ‘Een perfecte combinatie van historie, drama, romantiek en
spanning.’ Chicklit.n
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