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'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en Harry
Potter. [...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je
leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer Vier wel eens 'de
nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook echt iets voor fans van De hongerspelen.
Maar laat je niet door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier
hield ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan
deze recensie in 5 woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF
MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een
getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een
leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en
niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en
meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien,
dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en
tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken
over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met
gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar
diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil.
Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik
verder met mijn leven.'
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij
is de dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots
sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van
de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man
met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt
en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland,
maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur
van onder andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire
Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot gemeen
hebben
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Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en
begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast
Highway. Naast een tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als Odd
Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer verborgen wordt gehouden
dan je op het eerste gezicht zou denken. Als je er eenmaal bent neergestreken, is het
bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd Thomas-serie: `Als Stephen
King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy
`Dean Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij angstaanjagende
spanning combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend,
maar ook humoristisch. Sp!ts
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.
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de
puntjes gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje
achterliet met tips, plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter.
Alles moet op zijn plek vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets
zo perfect als het lijkt. De familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van
de moeder te kunnen, en terwijl de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken
de levens van hun familie en vrienden in duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft
wordt de liefde op de proef gesteld, worden er schandalen onthuld, en worden harten
gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles overwinnen?
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een
beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al
snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven
verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards
wezen. Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven voorzien. Vanaf
ca. 15 jaar.
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
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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 – 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 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.
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar grote
liefde Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt haar: haar
baan, de liefde, vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw
avontuur met een andere man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis,
waar tot haar verbazing Leonardo aan haar bed staat. Hij wil haar verdriet wegnemen.
Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met een demon uit zijn verleden... De
Italiaanse nachten-serie is de sensuele Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt.
'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine `Leonardo mag bij mij wel
langskomen in de keuken!' Wil `Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de
personages!' Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig dagen Genevieve.
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
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger.
Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en
een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke
en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar
New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als
haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze
met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer
Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar
verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er
middenin zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten
die veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld.
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Dit kan komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar
‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd
zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De
auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven
kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
voorbeelden uit de praktijk.

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?
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?
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig
en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is
de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet
met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar
richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende
liefdesbetuigingen en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als
hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes
liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek
uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die Stephen King de koude
rillingen zou hebben bezorgd.
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‘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
Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran voor een avontuurlijke skireis. Ze
bereiden zich voor op extreme skitochten door bergen waarvan nog nooit iemand
is afgedaald. Maar dan komt er door wat lijkt op een lawine een abrupt einde aan
de euforie.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste
deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen
geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter:
Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste
vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens
nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet
op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in
handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En
dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou
zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
In ‘Macht aan de aardige mens’ van Pacelle van Goethem ontdek je de stijlen
van overtuigen en de geheimen van onweerstaanbare mensen.
Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je geboren moet zijn; iets voor Gandhi en
de Obama’s. Maar overtuigen volgt zijn eigen logica, en charisma heeft best
practices. Pacelle van Goethem beschreef in haar bestseller ‘IJs verkopen aan
eskimo’s’ hoe overtuigen werkt. ‘Macht aan de aardige mens’ bevat het deel
daaruit over overtuigingskracht. Er zijn geweldige ideeën die nooit gehoord
worden. Briljante mensen die niet begrepen worden. En een grote mond die kan
winnen met een minder goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de sympathieke,
weldenkende mens. De wereld zit te springen om goede ideeën. En goede
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ideeën vragen al je overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom zou je het
niet gebruiken?
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.
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en
ultieme kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is
voor de helft verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat
wordt hij nagekeken en door leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag
ontmoet Howie een man die net zo gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn
leven heeft hij het idee een vriend te hebben. Maar is het wel een echte
vriendschap?
Bedriegers en zwendelaars zijn er te over, maar meesteroplichters – zoals Bernie
Madoff, Lance Armstrong, Diederik Stapel – zijn dunner gezaaid. Het zijn
charmante persoonlijkheden, kunstenaars in het overreden, die op geraffineerde
wijze het vertrouwen weten te winnen. Hoe doen ze het? Wat bepaalt hun
succes? En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op keer? In dit boek ontleedt
Maria Konnikova de verschillende vormen van bedrog – van miljoenenfraudes tot
skimming – en beschrijft vanuit psychologische, neurologische en biologische
invalshoeken wat al deze oplichters met elkaar gemeen hebben en hoe zij hun
slachtoffers in de val lokken. List en leugen geeft inzicht in waarom we oplichters
vertrouwen, waarom we ze zo graag willen geloven en zo beïnvloedbaar kunnen
zijn, en geeft ons gereedschap in handen om ons tegen toekomstige
zwendelpraktijken te wapenen.
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing their best projects in an
array of design disciplines.
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker en Thomas Olde
Page 6/8

Get Free Engine Timing For Td42
Heuvelt. ‘Loubry is een meester in het bespelen van je zenuwen. Dit boek is
ijskoud, doodeng en heeft een briljante plot. Om in één keer te verslinden.’ Le
Parisien De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als
ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er
nooit meer weggegaan. Al snel realiseert Sandrine zich dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de
bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het
eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker vermoedt Sandrine
dat ook zijzelf door iets of iemand in de gaten wordt gehouden. Iemand die
misschien ook een rol heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een
jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd
en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Loubry is dé
nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’ LFC Magazine ‘Een mooi, spannend,
genuanceerd en krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een angstaanjagende en compleet
verslavende thriller.’ Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud
Ouest
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.
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man
man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne
Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke
verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te
tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half
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miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen
naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva
Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de
Volkskrant
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...
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.
Bewerking van een klassiek verhaal uit de 19e eeuw over een gewoon Amerikaans jongetje
dat erfgenaam blijkt te zijn van een strenge Engelse graaf. Deze kleine 'lord' stelt alles in het
werk om het trotse hart van zijn grootvader te vermurwen. Vanaf ca. 10 jaar.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer
succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen
waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat
om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom
je hier bent! In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen
aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te
maken door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda
Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.
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