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Petra Flint en Arlo Savidge waren als tieners smoorverliefd, maar gingen elk hun eigen
weg zonder ooit verteld te hebben wat ze voor elkaar voelden. Tegenwoordig werkt de
dromerige Petra als edelsmid. Maar 's nachts leidt haar lichaam een heel eigen leven
en slaapwandelt ze erop los. Arlo woont in Yorkshire en geeft daar muziekles op een
kostschool voor jongens. Net als Petra brengt hij zijn nachten allesbehalve slapend
door. Dan komen ze elkaar op een regenachtige dag weer tegen, in een kleine ijssalon.
Is dit hun tweede kans? Maar dan moeten ze wel eerst met hun verleden afrekenen.
Een verleden dat Petra zich maar vaag herinnert. En een verleden dat Arlo liever wil
vergeten...
Fool’s Gold 5 - Helemaal de jouwe Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
één probleem: er wonen te weinig mannen... Een interessante man als dokter Simon
Bradley is een aanwinst voor het stadje, dus stuurt de burgemeester Montana Hendrix
op hem af om hem ervan te overtuigen dat hij moet blijven. Dat wordt voor Montana
nog een hele kluif, want hun eerste ontmoeting verloopt niet bepaald vlekkeloos: haar
hond zet tot haar schrik de boel op stelten in het ziekenhuis. Nu moet ze nog meer haar
best doen om Simon in Fool’s Gold te houden! En niet alleen in het belang van het
stadje, maar ook omdat ze zich sterk tot hem aangetrokken voelt. Hoewel dat
wederzijds lijkt, maakt hij haar direct duidelijk dat zijn verblijf in Fool’s Gold maar
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tijdelijk zal zijn... Deel 5 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en
ook los te lezen.
Bij verschijning in 1798 deed Lyrische balladen de literatuur op haar grondvesten
schudden. Hier waren geen dichters aan het woord die hun verzen in het strenge korset
van klassieke vormen persten. Wordsworth en Coleridge experimenteerden met een
eenvoudiger, alledaagser taalgebruik en gaven natuur en gevoel alle ruimte. `Poëzie is
de spontane opwelling van krachtige gevoelens. Zo luidde het credo van Wordsworth in
het voorwoord dat hij schreef bij de editie van 1800. Het werd een programma voor de
Angelsaksische romantici. En nog altijd is het hét motto voor de romantische poëzie.
Diverse gedichten uit de Lyrische balladen groeiden uit tot klassiekers. Dat geldt met
name voor `Het gedicht van de oude zeeman van Coleridge en `Tintern Abbey van
Wordsworth.
In de nacht dat Brian Bishop zijn vrouw vermoordde, was hij zon honderd kilometer van
huis en lag hij te slapen. Tenminste, zo lijkt het voor inspecteur Roy Grace, die het
onderzoek leidt naar de perverse moord op de jonge Katie Bishop, een bekend en mooi
gezicht in het chique uitgaansleven van Brighton. Heeft Brian het onmogelijke
gepresteerd door op twee plaatsen tegelijk aanwezig te zijn geweest? Of is er sprake
van een gestolen identiteit of is hij misschien toch een ingenieuze leugenaar? Grace
graaft dieper in het leven van het gerespecteerde echtpaar en komt tot de conclusie dat
alles geheel anders is dan op het eerste gezicht leek. En dan graaft hij iets te diep -- en
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plotseling staat het wankele evenwicht in zijn persoonlijke leven op instorten...
Wyatt Hunt is op zesjarige leeftijd geadopteerd en terechtgekomen in een warm,
gelukkig pleeggezin. Vanaf dat moment heeft hij alle herinneringen aan de eerste jaren
van zijn leven verdrongen. Nu, meer dan veertig jaar later ontvangt hij ineens een
mysterieus sms'je: 'Hoe is je moeder gestorven?' Als Wyatt op onderzoek uitgaat,
ontdekt hij dat hij niet door zijn biologische ouders in de steek is gelaten, zoals hij altijd
heeft gedacht, maar dat zijn moeder is vermoord. De zaak is nooit opgelost, maar
justitie blijkt nog altijd een hoofdverdachte op het oog te hebben: Wyatts biologische
vader. Wyatt is vastbesloten om de waarheid boven tafel te krijgen, maar om dat voor
elkaar te krijgen zal hij zijn traumatische jeugd onder ogen moeten zien.

Measure of Strength
O Seal Team Six (ST6) é uma unidade 'clandestina', encarregada de ações
antiterrorismo, resgate de reféns e neutralização de insurreições. Sua existência
foi mantida sob estrito sigilo, entretanto, ao matar Osama bin Laden, os efetivos
envolvidos na operação foram expostos ao foco das atenções mundiais. Neste
livro, Howard Wasdin, um ex-atirador do ST6, tem o intuito de levar o leitor às
profundezas do interior do mundo dos SEALs. O autor procura descrever o
complexo processo ao qual um SEAL é submetido para chegar a integrar esta
'elite dentro da elite'.
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Call centers, niet langer het lelijke eendje van het bedrijf Hoe creëren contact
centers waarde voor zowel bedrijf als klant? Betekenen sociale media het einde
van het contact center? Hoe maken we komaf met het negatieve imago? In
België werken zo'n 100.000 mensen in een contact center. Daarmee is het
belang ervan voor sales, marketing of customer service niet te negeren. Toch wil
het hardnekkige cliché nog steeds dat klanten helemaal niet houden van die
onpersoonlijke contact centers. Maar kloppen de stereotypes wel? Contact
Center Management gaat de strijd aan met de Calimero-reflex van de sector.
Weg van holle theorie of politiek correcte slogans toont het boek hoe je met een
contact center écht waarde creëert, zowel voor je klant als voor je bedrijf.
Nu hij achter de identiteit van de Anome en zijn Genadebrengers is gekomen,
heeft de musicus Gastel Etzwane de facto de macht over heel Shant in handen.
Maar om zijn plannen te verwezenlijken - de strooptochten van de Roguskhoi
een halt toeroepen en de rode horde uit Shant verdrijven - heeft Etzwane niet
alleen betrouwbare bondgenoten nodig, maar ook moderne wapens. Etzwane
schakelt zijn oude vrienden in, de troep van Frolitz en zijn Roze-Zwart-AzuurDonkergroenen, en gebruikt het netwerk van Discriminatoren om zijn vader, de
druithine Dystar, op te sporen. Ook wil hij achterhalen wat er is gebeurd met Jerd
Finnerack, de jongen van het ballonspoor die hem destijds op het idee bracht om
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uit de contractslavernij van Angwin-Wissel te ontsnappen. De technologische
ontwikkeling in Shant stagneert al vele -eeuwen, en de bijeengeroepen technici
breken zich het hoofd over hun opdracht om snel met efficiënte wapens op de
proppen te komen. Intussen vermeerderen de Roguskhoi zich razendsnel en
worden hun uitvallen in de kantons van Shant alsmaar driester - alsof er een plan
achter zit... De Roguskhoi is het tweede boek in de Durdane trilogie en deel 44
van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight.
Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van
Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door
de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina's
uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.
De Italiaanse magnaat Antonio di Marcello gaat in het kader van een
weddenschap als monteur werken in een garage. Daar loopt hij Sadie Parker
weer tegen het lijf. Vier jaar geleden hadden ze een hartstochtelijke affaire,
waarna ze uit zijn leven verdween. Hij heeft haar nooit kunnen vergeten, en ze is
nog net zo mooi als toen. Dan blijkt dat ze al die tijd iets voor hem verborgen
heeft gehouden... Nu is dan toch het moment aangebroken waar Sadie zo bang
voor is geweest, maar waar ze tegelijkertijd ook verlangend naar heeft
uitgekeken: het weerzien met Antonio. De kans is groot dat hij haar zoon zal
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opeisen. Hoe kan ze haar zoontje én haar hart beschermen?
Als Hans Olofson voor een korte reis naar Afrika gaat, kan hij niet weten dat hij er
twintig jaar zal blijven. In plaats van in Uppsala zijn rechtenstudie te voltooien, neemt hij
in Zambia een kippenfarm over. Hij heeft grootse plannen: nieuwe huizen bouwen voor
de zwarte medewerkers, een school oprichten voor hun kinderen en hogere lonen
betalen. Maar als de onafhankelijkheidsbeweging zich nadrukkelijk afzet tegen de
blanken, komt Hans in het nauw.
Publicly, Jason Wadsworth is a young steel magnate. Privately, he is slowly unraveling.
Gripped by depression, he is haunted by the memory of Kale, the slave he sold and the
man who still holds his heart. Jason clings to his only source of comfort: the belief that
he sent Kale away to a better life. As grim as Jason's life is, Kale has fared worse. Each
day is a brutal struggle. All that keeps him going are memories of a happier time. When
a chance meeting thrusts the two back together, they must try to find the strength to
forgive, not only each other, but themselves. They have one chance to right the wrongs
of the past, but it requires the strength to seek redemption in each other's arms. A
strength both men may be too spent to summon. Measure of Strength is the sequel to
Measure of Devotion and contains adult language and sexual content.
"The classic book has always read again and again.""What is the classic book?""""Why
is the classic book?""READ READ READ.. then you'll know it's excellence."
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
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Wat wij het allerliefste willen is dat onze kinderen opgroeien in een veilige wereld. Een
wereld waarin ze zorgeloos kunnen leren, kunnen spelen en vrienden maken. Ook
kinderen maken veranderingen mee waar ze soms maar met moeite mee om kunnen
gaan. Ze ervaren zware druk en ook kinderen worden geconfronteerd met verdriet dat
niet altijd weg te toveren is met een knuffel. Dit boek is geschreven voor u. Om samen
met uw kind tussen 5 en 11 jaar aan de slag te gaan met NLP. Jullie leren in dit boek
over zelfvertrouwen, over doelen stellen, over je stemmingen te beheersen, hoe kun je
omgaan met kritiek, hoe kan je omgaan met verandering en/of verdriet, hoe maak je
vrienden (rapport) en leerstijlen (VAK).

T is van Tom, de jeugdvriend van Natalie. Bij hem kan ze altijd weer uithuilen als
ze weer eens is teleurgesteld in de liefde. Het is zo vanzelfsprekend dat hij er
voor haar is, dat ze eigenlijk niet meer ziet hoe knap en geestig hij is.O is van
Oudjaarsavond, de dag waarop Tom een idioot voorstelt doet: 26 weekenden
samen doorbrengen. Om de beurt mogen bepalen wat ze gaan doen. De enige
regel is dat ze van A tot Z het alfabet moeten doorlopen.P is van Parijs, waar
Tom en Natalie een geweldig weekend doorbrengen. Natalie lijkt eindelijk te
beseffen dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Maar dan verschijnt Natalies ex weer
op het toneel...
Voormalig senator Lincoln Bowe is sinds enkele dagen spoorloos verdwenen. Is
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hij ontvoerd, vermoord of heeft hij vrijwillig het hazenpad gekozen? Niemand
weet het. Kort na Bowe's verdwijning ontvangt Jake Winter een telefoontje van
het Witte Huis. Wanneer er iets ‘fout’ gaat binnen de Senaat, het Huis van
Afgevaardigden of binnen het Pentagon, de FBI of de CIA, wordt Jake Winter
vaak gevraagd de onderste steen boven te halen. Koste wat het kost. De
boodschap die Winter nu te horen krijgt, is duidelijk: als Lincoln Bowe niet snel
wordt teruggevonden, breekt de hel los...
Het verhaal van vier Marokkaanse illegalen die de oversteek wagen naar Europa.
Omar Yussef, de Palestijnse speurder-schoolmeester, gaat samen met zijn
nieuwe baas, de Zweed Magnus Wallender, op pad om scholen in de Gazastrook
te inspecteren. Ze komen erachter dat er een leraar is gearresteerd.De
autoriteiten beschuldigen de man van collaboratie met de CIA, een aanklacht die
door diens vrouw in alle toonaarden wordt ontkend. Tal van incidenten volgen en
behalve Yussef lijkt niemand zich er om te bekommeren. Op hem rust de
gecompliceerde taak zowel zijn collega te redden als ook een aantal stekelige
zaken te ontrafelen. '
Sinds een ongeluk tijdens een patrouille is rechercheur Bryan Kessler aan zijn
bureau gekluisterd. Op dit moment zit hij op Fraudezaken, waar hij uitsluitend
routinezaken behandelt – de grote, interessante zaken worden doorgestuurd
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naar de FBI. Het verbaast hem dan ook zeer als hij erachter komt dat hij het
doelwit is van een ‘lifter’, crimineel jargon voor iemand die voor de onderwereld
informatie achterhaalt – op wat voor manier dan ook. De lifter die achter Kessler
aan zit, is een van de meest beruchte van zijn soort: de doorgewinterde Henry
Loving, gespecialiseerd in marteling. Het is aan FBI-agent Corte om uit te zoeken
welke geheimen er achter Kesslers schijnbaar onbelangrijke zaken liggen en een
meedogenloos spel met Loving te spelen – met Kessler en zijn gezin als inzet...
De veertienjarige Will Burrows woont met zijn nogal vreemde familie in Londen. Het
enige dat hij deelt met zijn excentrieke vader is een passie voor archeologie en
opgravingen. Als zijn vader op mysterieuze wijze verdwijnt, gaat Will met behulp van
zijn vriend Chester op onderzoek uit om de onderste steen boven te krijgen. Hun
zoektocht leidt hun naar een ondergrondse wereld waar de tijd is stil blijven staan.
Daar, diep onder de grond, ontdekken ze een groot geheim - een geheim dat
levensbedreigend blijkt te zijn. Zullen ze ooit weer bovengronds komen?
Aan het eind van de zomer in 44 v.C. strijden de Romeinse legioenen al twee jaar
tegen de stammen in Brittannië. Generaal Plautius staat onder grote druk van de Keizer
om de weerstand van de inheemse stammen te verpletteren. Centuriones Macro en
Cato vechten bij het Tweede Legioen dat onder leiding staat van centurion Maximus.
Maximus faalt echter op het cruciale moment, waardoor de vijand kan ontsnappen.
Generaal Plautius is woest en geeft het Tweede Legioen twee keuzes: sterven, of als
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voortvluchtigen worden opgejaagd. Cato en Macro weten met een klein groepje te
vluchten. Kunnen ze een manier vinden om in eer hersteld te worden, voordat ze
worden opgespoord en geëxecuteerd door hun voormalig kameraden?
'Net als Glenn Close in Fatal Attraction... maar dan erger!' - AMAZON Juliette is
intelligent, mooi en bevlogen: ze is de perfecte vriendin. Tenminste, tot haar relatie met
Nate op de klippen loopt en ze er álles aan besluit te doen om hem terug te krijgen. De
liefde voor haar ex loopt uit op een dodelijke obsessie. Ze begint aan een opleiding tot
stewardess bij de maatschappij waar Nate als piloot werkt, en infiltreert op alle
mogelijke manieren in zijn leven om haar doel te bereiken: ze moet en zal hem
terugkrijgen en samen voor altijd gelukkig zijn. Juliette komt erachter dat Nate een
vlucht naar Las Vegas op de planning heeft staan. Ze ziet haar kans schoon en ruilt
met een collega zodat ze op dezelfde vlucht zitten. Hoe ver gaat ze om haar doel te
bereiken?
Ellis Hock had nooit gedacht dat hij nog naar Afrika terug zou keren. Hij drijft een
ouderwetse herenmodezaak in een dorp in Massachusetts, maar droomt nog steeds
van zijn Afrikaanse Eden, het dorp aan een geïsoleerde benedenrivier in Malawi waar
hij vier jaar als schoolmeester doorbracht. Als zijn vrouw bij hem weggaat en zijn
dochter haar deel van het testament al wil opeisen, beseft hij dat er maar één plek op
aarde is waar hij naartoe kan: het dorp in Malawi waar hij ooit gelukkig was. Hij treft een
veranderd dorp aan: de school die hij heeft gebouwd is in verval geraakt, de kerk en de
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kliniek zijn verdwenen, de bevolking is verarmd en apathisch. Ze herkennen hem nog
wel de blanke man die niet bang is voor slangen en ontvangen hem met open armen.
Maar is dit nieuwe leven een ontsnapping of wordt hij in de val gelokt?
Measure of Peace is the final installment of the Measure of Devotion trilogy. Other
books in the trilogy: Measure of Devotion Measure of Strength Jason and Kale have
made a nice life for themselves in Naiara, but all is not as it seems. Jason's hiding a
letter with life-changing news, and Kale is plagued by nightmares he can't discuss with
Jason. Peace is within their grasp, but unfinished business threatens to disrupt
everything. In order to move into their future, they must first face their past and seek
answers in the country they fled. Together, they venture back to Arine. Kale is
searching for the mother and brother he left behind in slavery. Jason visits his father's
deathbed in hopes of finding the man he loved as a child. Neither is prepared for what
they find. Their devotion to each other must provide them with the strength to weather
the storms they unwittingly enter. If not, the truths they uncover in Arine may leave
them too damaged to ever find peace.
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