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Verrukkelijk kerstfeest Jill Shalvis 2020-11-10 Zijn haar taco’s nou zo pittig, of krijgt ze het zo warm van hém? Na jaren
van de ene naar de andere plek te hebben gezworven, weet Ivy Snow niet beter dan dat alles tijdelijk is: scholen,
vrienden en veel te veel foute mannen. Nu ze een succesvolle foodtruck heeft en een appartement waar ze zich helemaal
thuis voelt, is haar leven eindelijk in wat rustiger vaarwater beland. Ze is niet van plan om het door wie dan ook te laten
ontregelen. Al helemaal niet door sheriff Kel O’Donnell - want bij hem staat ‘tijdelijk’ op zijn voorhoofd te lezen! Maar
hoeveel langer lukt het haar nog om zijn lome, sexy glimlach te weerstaan?
Hans Wiegel. De biografie Pieter Sijpersma 2020 Er zijn weinig politici die hun stempel zozeer op de vaderlandse politiek
hebben gedrukt als Hans Wiegel. Zijn retorische talenten, zijn 'gewone-mensen-taal', zijn gevatheid, zijn vermogen om
gecompliceerde onderwerpen tot hun essentie terug te brengen en zijn humor bezorgden hem al snel een grote aanhang.
In 1967 kwam hij als 25-jarige Gooise Amsterdammer de Kamer in, tot dan toe als jongste Kamerlid ooit. Hij was
oppositieleider ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Zijn finest hour als VVD-politicus beleefde hij in 1977. Wiegel werd
vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken (1977-1981). Tot veler verbazing verliet hij in 1982 op 41-jarige leeftijd
de Haagse politiek en werd commissaris van de Koningin in Friesland. Zijn persoonlijke leven is getekend door de
tragische dood van zijn eerste en zijn tweede vrouw, beiden om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. 00In 'Hans
Wiegel' beschrijft Pieter Sijpersma met een scherp oog voor veelzeggende details en sprekende anekdotes het leven van
een van de meest talentvolle én meest controversiële politici van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn biografie is
tegelijkertijd een beschrijving van het politieke klimaat in de jaren zeventig en tachtig ? en van de Nederlandse cultuur in
die tijd.
De wilde bruid Eloisa James (Pseud. van Mary Bly.) 2001 Een knappe lady wijst het huwelijksaanzoek van een rijke
vrijgezel af omdat ze denkt dat er alleen sprake is van lust en niet van echte liefde.
Het beloofde leven Femmetje de Wind 2020-10-30 Sophie valt als een blok voor kunsthandelaar Max, telg uit een
orthodox Joodse familie, die de interesse in haar eigen Joodse achtergrond wekt. Ze weet niet veel meer dan dat haar
vader - een oorlogswees - het gezin verlaten heeft toen zij klein was. Het verleden speelt ook bij Max een rol.
Familietradities dwingen hem te kiezen voor een écht Joods meisje. Ze besluiten dat Sophie naar Israël gaat om daar een
overgangsprogramma te volgen aan een Orthodox Joodse meisjes-jeshiwe. Haar moeder ziet haar met een zorgelijk hart
vertrekken. Maar wordt Sophie wel de vrouw op wie het thuisfront hoopt?
Het glazen koninkrijk Lawrence Osborne 2020-09-30 Sarah Mullins is van New York naar Bangkok gevlucht om te
verdwijnen. Ze huurt een appartement in het Koninkrijk, een toonbeeld van vergane glorie. In de bedwelmende hitte van
Bangkok raakt Sarah tijdens een vriendinnenavond met poker, drank, roddels en marihuana in de ban van drie
mysterieuze expatvrouwen: de Chileense chef-kok Ximena van restaurant De Eiffel; de Britse hotelmanager Nat, die een
eigenaardige man en een nog eigenaardiger werkster heeft; en ten slotte is er de verleidelijke Mali, die heeft besloten
Sarahs pantser te doorbreken en haar mee te slepen in haar glamourwereld vol duistere spelletjes. Op het moment dat
het leger een staatsgreep pleegt is Sarah getuige van een gruwelijke moord, gevolgd door een aantal geheimzinnige
verdwijningen. Het veilige Koninkrijk voelt steeds meer aan als een val. Verbeelding en werkelijkheid beginnen door
elkaar te lopen. Wie kan ze nog vertrouwen? Het glazen Koninkrijk is een briljant en verontrustend verhaal over
wreedheid en psychologische beïnvloeding. Lawrence Osborne toont zich een meester in sfeer en spanning en betovert
de lezer met een blik op het kruispunt van lotsbestemming en menselijke hebzucht. Lawrence Osborne (1958), 'een
erfgenaam van Graham Greene', aldus The New York Times, woonde in onder meer Parijs, New York, Mexico, Istanbul
en tegenwoordig in Bangkok. In 2018 verscheen zijn veelgeprezen roman Schitterende dieren. 'Bangkok is de ster van
deze fascinerende roman. De inwoners zijn vreemden voor zichzelf, glinsterend aan de horizon van hun eigen bestaan,
zich rusteloos en ontworteld en bang voortbewegend door een stedelijk landschap dat meer verhalen in zich bergt dan ze
weten.' HILARY MANTEL Over Schitterende dieren: 'Een prachtig geschreven boek, dat even dromerig als verontrustend
is.' VRIJ NEDERLAND *****
Corso pratico di Arduino. Modulo avanzato Andrea Coppola 2016-05-23 Crea il tuo prototipo di drone terrestre con
Arduino! Dai nuova vita ai vecchi apparecchi elettronici e modificali secondo le tue esigenze! Realizza nuovi progetti a
costo zero e rispettando l'ambiente! Continuerai a sfruttare la grande versatilità di Arduino UNO perfezionando il drone
creato nel volume precedente. Potrai poi sviluppare qualsiasi progetto con Arduino lasciandoti guidare dalla tua fantasia.

Questo ebook contiene il tutorial completo . Immagini dettagliate ed esplicative . Sketch accurati . Approfondimenti sui
componenti hardware integrativi . Codice completo, commentato e funzionante . Test e controlli Conoscerai alcuni tra i
principali sensori integrabili tramite Arduino nel drone realizzato. Saprai sfruttare le potenzialità del sensore ad ultrasuoni
e del fotoresistore. Installerai un termistore, un sensore di temperatura e un sensore barometrico. Sarai guidato da
immagini esplicative e sketch completi. Creerai la tua prima applicazione con App Inventor per interfacciare Arduino ai
dispositivi Android e gestire via bluetooth il drone attraverso il tuo smartphone. In questo modulo avanzato imparerai a .
Utilizzare i principali sensori per il monitoraggio ambientale . Integrare nel drone un sensore ad ultrasuoni, un
fotoresistore, un termistore, un sensore di temperature e un sensore barometrico . Usare App Inventor . Creare una
semplice app Android per gestire l'attività del drone Perché utilizzare Arduino . Perché è la scheda elettronica più diffusa e
utilizzata al mondo, con una vastissima comunità di utenti . Perché è estremamente versatile e consente di sviluppare
progetti completi senza complicate programmazioni o particolari configurazioni elettroniche . Perché permette spese
ridotte ed è estremamente divertente Questo ebook è pensato per chi . Parte da zero e vuole realizzare in autonomia i
propri progetti . Utilizza Arduino e cerca una guida completa ed esaustiva per una creazione originale . Vuole approfondire
l'interfacciamento ad Arduino dei componenti disponibili sul mercato per aumentare prestazioni ed espandere le
possibilità d'impiego Indice completo dell'ebook . Introduzione . Sensori . HC-SR04 . Fotoresistenza . Termistore . DHT11
Sensore di temperatura . BMP085 Barometric Pressure Sensor . App Inventor . Creiamo la nostra applicazione .
Conclusione
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de
levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op
zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931
plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt
Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van
Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt
Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos
zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de
pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
PHP & MySQL voor Dummies Janet Valade 2004
Pezzettino Leo Lionni 1985 Pezzettino is maar klein en denkt dat hij een stukje van wat anders moet zijn, totdat hij
ontdekt dat hij helemaal zichzelf is. Prentenboek in vrolijke kleuren en diverse technieken. Vanaf ca. 5 jaar.
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 onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Harten in galop Linda Lael Miller 2020-11-17 In Painted Pony Creek is het nooit te laat voor een tweede kans… Cord
Hollister is een cowboy in hart en nieren. Hij kan zich geen beter en rustiger leven voorstellen dan dat op de ranch, onder
de uitgestrekte hemel van Montana. Wanneer er een meisje in Painted Pony Creek arriveert met een schokkende
mededeling, wordt zijn geordende bestaan flink overhoopgehaald. Ze lijkt sprekend op Reba, de vrouw die ooit zijn hart
brak. En dan staat Shallie Fletcher, de vrouw wier hart hijzelf ooit brak, ook ineens weer voor zijn neus... Op de
middelbare school was Shallie Fletcher stapelverliefd op Cord, maar hij had alleen oog voor haar beste vriendin, Reba.
Nu ze terug is in Painted Pony Creek om een cursus paardentraining bij Cord te gaan volgen, is ze dan ook vastbesloten
hem op een afstand te houden. Dat kon alleen nog weleens lastig worden, want het is overduidelijk dat hij haar na al die
jaren ineens wél ziet staan!
De grote Kleyn Onno H. Kleyn 2016-11-30 Essentiële kennis voor alle eters, koks en kokers van Nederland, dat is De
grote Kleyn. Culinair compendium. Een dikke bijbel barstensvol informatie over ingrediënten en technieken, maar ook
over smaken, achtergronden, historie, landenkeukens en etiquette. En dat genoteerd zoals alleen Onno Kleyn dat kan, op
een no-nonsensemanier en met een bemoedigende dosis ironie. Fabels worden ontmaskerd, vooroordelen
onderuitgehaald. Anekdotes, kaders en 125 recepten met wijnadviezen maken het boek af. Kleyn geldt al zeer lang als de
man met de grootste culinaire kennis van ons land en is een waardige opvolger van Johannes van Dam. Vele jaren
werkte hij aan zijn nu verschijnende magnum opus over de cultuur van eten en smaak. ‘Onno schrijft zoals ik zou willen
schrijven en weet alles wat ik nog zou willen weten.’ – Yvette van Boven ‘Veel beter [...] krijgt u het niet in Nederland. Laat
daar geen discussie over bestaan.’ – NRC ‘Een genot én een must voor elke kookliefhebber.’ – Trouw ‘Prachtig, zo’n
boek [...] waar je vele jaren vondsten in zult doen.’ – De Standaard Onno Kleyn is al 28 jaar culinair en wijnjournalist. Hij
heeft vaste rubrieken in de Volkskrant en publiceerde zo’n 40 boeken, vooral over Italië, Frankrijk en wijn. In 2011 startte
hij met de Academie Culinair Schrijven, waar hij aankomende culinaire talenten begeleidt. Ook geeft hij colleges over
culinaire geschiedenis.
Oranje Zwartboek. Intriges, spionage, overspel, geweld en corruptie binnen het Koningshuis Gerard Aalders 2020 De
verdiensten van de koningen en keizers die in de mist van de geschiedenis zijn verdwenen, werden ooit hemelhoog
geprezen. Anno nu zijn er in Europa nog maar enkele koninkrijken over. Ze houden slechts stand in Scandinavië, Groot-

Brittannië, België, Spanje en Nederland. 0In ons land is het Huis van Oranje de uitverkoren familie die, uitsluitend op
grond van geboorte, de bijzondere plaats krijgt toebedeeld die het in het Nederlandse bestel inneemt. Zo is het in onze
Grondwet geregeld. Er is tot dusver nooit een Oranje geweest die de troon heeft geweigerd. Het koningschap is dan ook
een luizenbaantje, al moet je er wel trek in hebben. Het wordt riant betaald en de secundaire voorwaarden zijn
benijdenswaardig: gratis wonen (op diverse schitterende locaties in prachtige paleizen), gratis reizen in alle denkbare
soorten van (eigen) vervoer, een belastingvrije uitkering (zoals het salaris van de koning eufemistisch heet) en vrijstelling
van erfbelasting. Ook de sterrenstatus van de leden van het koninklijk huis is een wonderlijk fenomeen. De Oranjegezinde
pers werkt onder het wakend oog van de Rijksvoorlichtingsdienst actief mee aan het drogbeeld dat de monarchie de
verbindende factor zou zijn die het Nederlandse volk tot elkaar brengt en verenigt. In dit boek onderzoekt historicus
Gerard Aalders de wijdverbreide adoratie voor onze koningen: Willem I, II en III, onze koninginnen (Wilhelmina, Juliana en
Beatrix) en tenslotte Willem-Alexander. Ook de echtgenoten en echtgenotes van ons staatshoofd krijgen de nodige
aandacht. Want zonder partner geen kroonopvolger en dat zou het einde van de monarchie betekenen: de nachtmerrie
van iedere dynastie. Aalders vraagt zich af welke redenen er zijn om de monarchie te continueren. Strikt gemeten naar
haar verdiensten en ontdaan van alle franje. Hij duikt daarvoor in de roerige geschiedenis van ons koningshuis, doet
bijzondere ontdekkingen en komt tot opvallende conclusies.
Treurzang voor een thuisland Ayad Akhtar 2020-09-22 ‘Treurzang voor een thuisland’ is Ayad Akhtar’s nieuwste roman.
Deels familiedrama, deels maatschappelijke beschouwing, ‘Treurzang voor een thuisland’ is het verhaal van een vader,
een zoon en het land dat ze allebei thuis noemen. Het laat zien hoe de Amerikaanse Droom is verworden tot een
nachtmerrie, waarin schulden of drugsverslaving talloze levens hebben verwoest, waarin een gierige reality-tvpersoonlijkheid president is geworden, waarin hardwerkende immigranten voortdurend in angst leven.
Zomerhuis Linda van Rijn 2017-04-22 Eva geniet van de eerste gezinsvakantie met haar vriend Leon en hun zes
maanden oude baby Max. Hoewel ze dol is op Max vindt ze haar leven sinds zijn komst wel erg druk geworden en
daardoor heeft ze het gevoel dat zij en Leon een beetje langs elkaar heen zijn gaan leven. In het vakantiehuisje van Eva's
ouders in Drenthe hebben zij en Leon eindelijk weer eens echt alle tijd voor elkaar, en voor Max. Ze ontmoeten Ron en
Nienke, hun oude vrienden, die nu de camping beheren. Met elkaar halen ze herinneringen op aan vroeger, en aan
Saskia, het meisje dat in hun jeugd spoorloos van het vakantiepark verdween. De eerste week is het een onbezorgde en
zonovergoten vakantie, en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Tot Eva op een ochtend wakker wordt en haar ergste
nachtmerrie waarheid is geworden. 'Zeezicht is wederom een bloedstollend spannend vakantieverhaal van Linda van
Rijn.' - Chicklit.nl 'Van Rijn weet haar fans opnieuw een huiveringwekkende vakantie te bezorgen.' - Hebban.nl 'Er zit een
mooie vaart in het verhaal. Een aanrader voor je vakantiekoffer.' -Vrouwenthrillers.nl
Corso pratico di Arduino. Modulo intermedio Pietro Marchetta 2016-01-26 Crea il tuo prototipo di drone terrestre con
Arduino! Dai nuova vita ai vecchi apparecchi elettronici e modificali secondo le tue esigenze! Realizza nuovi progetti a
costo zero e rispettando l'ambiente! Sfrutterai la grande versatilità di Arduino UNO e modificherai un vecchio modellino di
automobile radiocomandata per creare un drone terrestre utilizzabile per operazioni di monitoraggio ambientale o come
piattaforma di apprendimento e sperimentazione. Questo ebook contiene il tutorial completo . Immagini dettagliate ed
esplicative . Sketch accurati . Approfondimenti sui componenti hardware integrativi . Codice completo, commentato e
funzionante . Test e controlli Partendo da un'analisi accurata dei due componenti integrativi che impiegherai con Arduino
UNO, sarai guidato passo passo nella realizzazione del progetto del prototipo di drone. Attraverso alcuni esempi concreti,
imparerai a utilizzare i moduli per la gestione del motore e per il controllo del drone tramite bluetooth, direttamente da
smartphone. La spiegazione è corredata da sketch dettagliati e da codice commentato con accuratezza. Definita la fase
progettuale, passerai a realizzare concretamente il prototipo intervenendo direttamente sul vecchio modellino
radiocomandato. Una scrupolosa fase di test ti porterà poi a verificare il corretto funzionamento del drone terrestre. In
questo modulo intermedio imparerai a . Interfacciare nuovi componenti ad Arduino per la gestione di un piccolo motore e il
controllo del prototipo tramite bluetooth . Utilizzare un codice articolato e specifico per un progetto originale . Cablare e
testare un prototipo . Creare una piattaforma di apprendimento che stimoli la tua creatività con Arduino Perché utilizzare
Arduino . Perché è la scheda elettronica più diffusa e utilizzata al mondo, con una vastissima comunità di utenti . Perché è
estremamente versatile e consente di sviluppare progetti completi senza complicate programmazioni o particolari
configurazioni elettroniche . Perché permette spese ridotte ed è estremamente divertente Questo ebook è pensato per chi
. Parte da zero e vuole realizzare in autonomia i propri progetti . Utilizza Arduino e cerca una guida completa ed esaustiva
per una creazione originale . Vuole approfondire l'interfacciamento ad Arduino dei componenti disponibili sul mercato per
aumentare prestazioni ed espandere le possibilità d'impiego Contenuti dell'ebook in sintesi . Tutorial semplice e chiaro .
Immagini dettagliate ed esplicative . Sketch completi . Approfondimenti sui componenti hardware integrativi . Codice
completo, commentato e funzionante . Consigli su test e controlli
Mafiopoli Sanne de Boer 2020-10-30 Vlak nadat journaliste Sanne de Boer naar een idyllisch dorp in Zuid-Italië verhuist,
wordt er in de buurt een man doodgeschoten. Het slachtoffer blijkt lid van de 'Ndrangheta, de maffia uit Calabrië. De
moord is het begin van een jarenlange zoektocht naar de mysterieuze 'Ndrangheta. Hoe kon er in een sprookjesachtige
uithoek van Italië zo'n onstuitbare criminele multinational ontstaan? Wat maakt deze maffia zo ouderwets en provinciaals
en tegelijkertijd zo modern en werelds? In Mafiopoli spreekt Sanne de Boer met dorpsgenoten, ondernemers, openbaar
aanklagers en kroongetuigen. Ze schetst een onthullend en huiveringwekkend beeld van een uiterst geraffineerde maffia
die ook in Nederland een stevige voet aan de grond heeft gekregen.
De kleine theewinkel in Tokio Julie Caplin 2020-10-13 Wanneer reisblogger en fotograaf Fiona een reis naar Japan wint,
waar ze begeleid zal worden door een bekende Japanse fotograaf, kan ze haar geluk niet op. Tot ze op het vliegveld niet
door Yutaki Araki wordt opgehaald, maar – en nog veel te laat ook! – door de man die tien jaar eerder haar hart brak:

fotograaf Gabe Burnett. Tot haar opluchting herkent hij haar niet, maar het beloven een paar zware weken te worden…
Gelukkig is het gastgezin waar ze logeert fantastisch. In hun kleine theewinkeltje leert Fiona van alles over
theeceremonies en de Japanse manier van leven, en ze voelt zich helemaal zen. En wanneer Gabe haar de verborgen
plekken van Tokio laat zien, begint ze te geloven dat hij ondanks zijn arrogante houding ook nog een heel andere kant
heeft.
Aanvullen of aanvallen? Gerdi Buit 2002
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.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is
binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar
familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er
achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt
Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat
zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter
op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’
Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
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
Programmeren in C# Douglas Bell 2012 C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
Ik weet je wachtwoord. Een journalistieke thriller over de duistere kant van het internet Daniël Verlaan 2020 Gelekte
wachtwoorden, geplunderde bankrekeningen of gestolen naaktfoto's: hackers zijn ontzettend vaak in het nieuws. Maar
wat schuilt er achter die verhalen? Voor zijn werk bij RTL duikt tech-journalist Daniël Verlaan al jaren in de duistere wereld
van hackers en hoe zij inbreken op computers, smartphones en je online-accounts. In de krochten van het web komt hij
de meest bizarre en spannende verhalen tegen, waarvan hij de belangrijkste in dit boek uit de doeken doet. 0'Ik weet je
wachtwoord' laat zien wat er allemaal in deze digitale uithoeken gebeurt, en hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt
beschermen - zelfs als je helemaal niet zoveel van het internet begrijpt. 0.
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.
Leerboek intensive-care-verpleegkunde neonatologie 2001
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
Op het geniale af Benedict Wells 2020-07-07 Een heerlijk verhaal, dat leest als een roadtrip – bestsellerauteur Benedict
Wells op zijn best Van de auteur van Het einde van de eenzaamheid De intelligente Francis Dean woont met zijn moeder
in een vervallen trailerpark in New Jersey. De hoop op een betere toekomst heeft hij opgegeven – tot hij de waarheid
achter zijn verwekking ontdekt. Zijn bestaan komt blijkbaar voort uit een absurd experiment waaraan zijn moeder achttien
jaar geleden deelnam. Zijn vader is geen loser die zijn gezin in de steek liet, maar een genie, cum laude afgestudeerd aan
Harvard. Hem ontmoeten zou Francis’ leven kunnen veranderen. Samen met zijn beste vriend Grover, een excentrieke
whizzkid, en het meisje van zijn dromen, de delicate en onvoorspelbare Anne-May, begint hij aan een tocht dwars door
Amerika om zijn vader te vinden. Hij wil ontdekken wie hij werkelijk is en hij heeft niets te verliezen – denkt hij. Op het
geniale af is het verhaal van een spannende ontdekkingsreis met meedogenloze wendingen en een adembenemende
afrekening. In de pers ‘Op het geniale af is naast een klassieke roadnovel en een psychologisch verfijnd coming-ofageverhaal vooral de geschiedenis van een kansloze, ongelijke liefde.’ ****Elsevier ‘Wells is een uitstekende verteller; je
leest de meeslepende roman in één ruk uit.’****AD Magazine ‘Een meeslepende roman over volwassen worden,
onafhankelijkheid, tegenslag en hoop.’ Gentlemen’s Watch ‘Het einde is bloedspannend.’ ZIN
Lichaamstaal voor Dummies Elizabeth Kuhnke 2007 In dit boek wordt ingegaan op onderwerpen als gebaren,
gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. De auteur, een Amerikaanse coach op communicatiegebied, behandelt het
onderwerp lichaamstaal onder meer in relatie tot culturele verschillen, macht en de mogelijkheden tot manipulatie en het
naar de hand zetten van menselijke verhoudingen.
Socrates op de fiets Guillaume Martin 2020-03-14 Socrates op de fiets is even speels als onderhoudend, een betoog vol
diepzinnige gedachten en een enerverend wielerboek in een, geschreven door een topwielrenner en filosoof Guillaume
Martin. Topwielrenner Guillaume Martin werd in 2019 twaalfde in de Tour de France. En hij is filosoof. Die combinatie
vinden mensen soms moeilijk te begrijpen. Om af te rekenen met vooroordelen en duidelijk te maken dat er geen enkele
reden is om onderscheid te maken tussen het hoofd en de rest van het lichaam, neemt Martin ons in zijn boek mee achter
de schermen van de wereld van het topwielrennen - én zet hij ons aan het denken. 'We moeten doen als een denker en
denken als een doener,' zei Bergson al. Hoe zouden Socrates, Aristoteles, Nietzsche en consorten het aanpakken als ze
aan de start stonden van de Tour de France? Zou de intelligentie van deze merkwaardige sporters, deze 'wielosofen',
voldoende zijn om de zo felbegeerde gele trui te veroveren? Op de fiets, zo wordt al snel duidelijk, verandert ons besef
van tijd en ruimte en neemt contemplatie andere wegen dan we gewend zijn. Zo kan het gebeuren dat Heidegger in een
greppel terechtkomt, Socrates de kop van het peloton overneemt en Sartre de Franse ploeg coacht. Een ding is duidelijk:
fysieke topprestaties hoeven niet in strijd te zijn met intellectuele activiteiten. Socrates op de fiets is even speels als
onderhoudend, een betoog vol diepzinnige gedachten en een enerverend wielerboek in een.
Kerstmis in het Duincafé Debbie Johnson 2019-11-01 Perfect voor de wintermaanden, voor de lezers van Een
onverwachte kerst van Natalie Cox ‘Je zult deze innemende en hartverwarmende roman, vol eigenzinnige personages,
vriendschap en humor, in één ruk verslinden.’ Sunday Express ‘Kleurrijke personen, het verhaal is even hartverwarmend
als hartverscheurend. Heerlijke gedoseerde cynische zelfspot – helaas bestaat dit café niet echt!’ NBD Biblion over Zomer
in het Duincafé In het Duincafé, gelegen op een winderige heuvel, wordt het heerlijkste eten geserveerd, zoals
versgebakken broden, overvloedige salades en verrukkelijke cupcakes. Voor zowel toeristen als dorpelingen is het
rommelige café met uitzicht op het strand een fijne plek vol vrolijkheid, gezelschap en geborgenheid. In het Duincafé is
iedereen altijd hartelijk welkom! Becca Fletcher heeft altijd een hekel gehad aan kerst, maar dit jaar ontkomt ze er niet
aan. Haar zus Laura heeft haar namelijk uitgenodigd om de feestdagen met haar gezin in het Duincafé door te brengen.
Becca’s verwachtingen? Lauwwarme chocolademelk en een marathon van flauwe kerstfilms. Maar wat Becca niet weet,
is dat het Duincafé een heel bijzondere plek is. Een plek waar gebroken harten kunnen helen, nieuwe liefdes ontstaan en
waar kerstwonderen echt gebeuren, zelfs bij Becca. De pers over Zomer in het Duincafé. ‘Een extreem vermakelijke
roman, ontzettend warm en meeslepend, met prachtige personages. Recht uit het hart.’ Juryleden van de Romantic
Novelists’ Association Awards
Het Wagamama-kookboek / druk 3 Hugo Arnold 2008-02
Dag, Sinterklaasje Jacques Vriens 2012-01-18 h3Spannende weken in aanloop naar Pakjesavond!/H3 Het is midden in
de nacht en iedereen slaapt. Papa, mama, Marieke en kleine Willem. Overal in huis is het donker, behalve bij Marieke op
de kamer, want daar schijnt de maan naar binnen. Marieke wordt er wakker van en kan niet meer in slaap komen. Ze
denkt aan Sinterklaas. Morgen komt hij aan met de stoomboot. Morgen zal Marieke hem zien, van vlakbij, van zo dichtbij
dat ze hem een hand kan geven. Zou Marieke dat durven? Voor Willem en Marieke breekt een spannende tijd aan, met
schoen zetten, verlanglijstjes maken en veel sinterklaasliedjes zingen! Dag Sinterklaasje van meesterverteller Jacques

Vriens is een ware klassieker en is bijna veertig jaar na verschijning nog even herkenbaar en aansprekend voor kleuters
van nu. Deze geheel herziene editie met nieuwe illustraties van Marja Meijer kan weer generaties mee!
Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium Rudjer Josip Boškovi? 1763
Oui, Chef! Bill Buford 2020-10-14 ‘Zeer vermakelijke culinaire schelmenreportage’ - Matthijs van Nieuwkerk in de
Volkskrant De langverwachte opvolger van de bestseller Hitte, voor de lezers van Anthony Bourdain en fans van de
Netflix-serie Chef’s Table Stuntelend met de Franse taal, maar er wel van overtuigd dat hij de kunst van het Franse koken
onder de knie zal krijgen, begint Bill Buford aan wat een waanzinnige zoektocht van vijf jaar wordt. Met zijn vrouw en
driejarige tweelingzonen trekt hij naar Lyon, de gastronomische hoofdstad van Frankrijk. Hij gaat studeren aan het
beroemde Institut Bocuse en koken in het legendarische en met een Michelin-ster bekroonde La Mère Brazier. De Franse
keuken wordt een obsessie: is hij de gastronomische geheimen die hij leert waardig? En is de Franse keuken, zoals alle
Italianen die hij in Toscane ontmoette hem vertelden, eigenlijk schatplichtig aan (mon dieu!) de Italiaanse? Met zijn
kenmerkende humor, gevoel voor avontuur en meesterlijk vermogen om zichzelf – en ons – helemaal in zijn zoektocht
onder te dompelen, schreef Bill Buford een boek dat van ons allen een kenner van de Franse keuken maakt. In de pers
‘Een pittige, hartige tour de force: afwisselend hilarisch en serieus over onze relatie met koken en eten. Smaakt naar
meer!’ Simon Schama ‘Als je om lekker eten geeft, graag leest, en van mensen met een obsessie en met een gevoel voor
avontuur houdt, dan is dit boek een must-read. Geweldig.’ The New York Times ‘Verplicht voor iedereen met een
voorliefde voor geschiedenis, lekker eten en meesterlijke verhalen.’ David Chang, restaurateur en auteur van het
beroemde kookboek Momofuku ‘Een detectiveverhaal, een liefdesverhaal en een daad van warme eerbied. Aards,
intelligent en lekker.’ Pamela Druckerman, auteur van Franse kinderen gooien niet met eten
Liever dier dan mens Pieter van Os 2019-10-12 Een familie van fanatieke nazi's hield van haar als van een eigen dochter.
Zelf werd ze verliefd op een Duitse ingenieur met een speldje van Hitlers partij in het knoopsgat van zijn revers. Anni
Gmitruk, Volksduitse uit oostelijk Polen, vertelde niemand wie ze werkelijk was: Mala Rivka Kizel, een joods meisje uit een
groot orthodox gezin in Warschau. Terwijl haar familie werd omgebracht, wist Mala door een mix van veerkracht,
taalgevoel, geluk en charme te ontkomen aan Duitse soldaten, een Oekraïense verrader en de hooivork van een
antisemitische boer. Via Israël belandde ze uiteindelijk in Amstelveen, waar ze nog altijd woont. Liever dier dan mens is
de zoektocht naar het onwaarschijnlijke overlevingsverhaal van een uitzonderlijke vrouw. Met haar herinneringen in de
hand ging Pieter van Os op een reis in de tijd door Europa en drong diep door in de altijd weer terugkerende obsessie met
identiteit, nationaliteit en volksaard. Pieter van Os schrijft voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Hij
publiceerde onder meer de boeken Nederland op scherp, Vader en zoon krijgen de geest (met Henk van Os), en Wij
begrijpen elkaar uitstekend, over zijn jaren als Haags journalist. Hij woont tegenwoordig in Tirana, Albanië.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele
diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe
ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en
wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische
achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we
daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele
diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
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