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Hij wilde dat ik alles zou vertellen, zodat hij mijn stoutste dromen waar kon maken. Als ik had geweten hoe goed hij was, had ik mijn mond wel gehouden. Maar dat deed ik niet.
Ik vertelde hem alles Beth Bradshaw is de manager van een trendy bar in de Engelse kustplaats Brighton. Ze ontmoet veel aantrekkelijke mannen en wanneer de charmante Ilya
met haar flirt, kan Beth het niet nalaten op zijn avances in te gaan. Zo raakt ze betrokken bij een opwindend seksueel spel. Terwijl hun relatie steeds heftiger wordt, beginnen de
grenzen tussen fantasie en werkelijkheid te vervagen. Wanneer Ilyas troebele verleden hem inhaalt, beseft Beth dat zij zich los moet maken van deze gevaarlijk verslavende
man. Maar Ilya is niet van plan Beth zomaar te laten gaan. Vurig Verlangen verscheen oorspronkelijk in de succesvolle erotische serie Black Lace. Het grote succes valt te
verklaren door de nietsverhullende verhalen waarin de erotische fantasieën van vrouwen op expliciete wijze worden beschreven.
This book provides a comprehensive and contemporary discussion about the three key areas of acute care surgery; trauma, surgical critical care, and surgical emergencies. The
65 chapters are arranged by organ, anatomical site and injury type, and each includes a case study with evidence-based analysis of diagnosis, management, and outcomes.
Unless stated otherwise, the authors used the GRADE evidence classification system established the American College of Chest Physicians. Trauma, Critical Care and Surgical
Emergencies is essential reading for all surgeons, fellows, residents and students, especially those working in trauma, emergency, and critical care environments.
Dit boek laat zien hoe de therapeutische relatie in de cognitieve gedragstherapie (CGT) kan worden ingezet om verandering te weeg te brengen. Het beschrijft onder andere hoe
casusconceptualisatie gebruikt kan worden om te beslissen wanneer relatieproblemen moeten worden aangepakt, welke specifieke strategieën moeten worden gebruikt
(bijvoorbeeld het uiten van empathie of het vragen van feedback aan cliënten) en hoe therapeuten kunnen omgaan met hun eigen emotionele reacties tijdens een therapiesessie.
De therapeutische relatie bij cognitieve gedragstherapie legt daarnaast uit hoe samenwerking, empirisme en de socratische dialoog kunnen worden versterkt en de resultaten
kunnen worden verbeterd. Speciale onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het verbeteren van de therapeutische relatie bij paren, gezinnen, groepen, kinderen en
adolescenten. De therapeutische relatie bij cognitieve gedragstherapie is toegankelijk geschreven, biedt praktische klinische aanbevelingen, veel casuïstiek, werkbladen en een
groot aantal oefeningen.
Secure Your Systems Using the Latest IT Auditing Techniques Fully updated to cover leading-edge tools and technologies, IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets, Third Edition explains,
step by step, how to implement a successful, enterprise-wide IT audit program. New chapters on auditing cybersecurity programs, big data and data repositories, and new technologies are included. This
comprehensive guide describes how to assemble an effective IT audit team and maximize the value of the IT audit function. In-depth details on performing specific audits are accompanied by real-world
examples, ready-to-use checklists, and valuable templates. Standards, frameworks, regulations, and risk management techniques are also covered in this definitive resource. • Build and maintain an internal
IT audit function with maximum effectiveness and value • Audit entity-level controls and cybersecurity programs • Assess data centers and disaster recovery • Examine switches, routers, and firewalls •
Evaluate Windows, UNIX, and Linux operating systems • Audit Web servers and applications • Analyze databases and storage solutions • Review big data and data repositories • Assess end user computer
devices, including PCs and mobile devices • Audit virtualized environments • Evaluate risks associated with cloud computing and outsourced operations • Drill down into applications and projects to find
potential control weaknesses • Learn best practices for auditing new technologies • Use standards and frameworks, such as COBIT, ITIL, and ISO • Understand regulations, including Sarbanes-Oxley,
HIPAA, and PCI • Implement proven risk management practices
Microsoft’s Systems Management Server (SMS) allows network administrators to provide software updates to users quickly and cost-effectively from a single machine. The administrator can update every
user in a network at once, or choose a group of individuals – even a single user. All this can be accomplished from the administrator’s computer: no need to visit everyone’s computer to make changes, as in
days of old. The SMS 2003 Field Guide addresses real-world problems and solutions, based on the broad consulting experience of the author. He knows where network administrators are liable to make
mistakes, and offers help at their level.
Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit boek hebt gelezen.) Dit is geen motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt gemotiveerd zult zijn om te
bereiken wat je wilt.) Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning Chu De klassieker De kunst van het
oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu is veelgelezen, maar weinig begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair leiders, politici en zakenmensen. Eigenlijk gaat het
boek helemaal niet over oorlogvoeren, maar leert je hoe je je doelen kunt bereiken op de efficiëntste manier. De adviezen van Sun Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste
resultaat te behalen. Het is geen boek waar een set regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een diep begrip van de mensen en de
omgeving waar je mee te maken krijgt. Maar nog belangrijker is dat je jezelf kent je sterktes en zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek waarin het
meesterwerk van Sun Tzu specifiek voor vrouwen wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen, dan vechten en Verander je zwakheden in je sterke punten en
aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven laat Chin-Ning Chu zien hoe iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van de Mingdynastie werd. Op haar tiende begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze als televisieactrice en later als marketeer voor Taiwanese en Europese
farmaceutische bedrijven. Momenteel is ze een veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt als consultant voor overheden en
internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en Asian Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze door de media gevraagd als expert over de politieke situatie in Azië. Haar
boeken zijn vertaald in zeventien talen.

Holly Krauss leidt een prettig leven. Ze is succesvol en heeft privé alles goed voor elkaar. Maar dat is één kant van haar persoonlijkheid. De andere Holly is losbandig en wild, zoekt de
verkeerde mensen op en belandt in riskante situaties. Wanneer de roekeloze uitspattingen elkaar steeds sneller opvolgen en haar wilde kant de overhand neemt, dreigt ze de controle over
haar leven te verliezen en begint het geduld van Holly s geliefde en vrienden op te raken. Is zij paranoïde of zijn haar angsten reëel? En als Holly niet meer op haar eigen intuïtie kan
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vertrouwen, wie is er dan om haar op te vangen als ze valt?
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het is geschikt
voor alle types Android-tablets en bevat alle informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je agenda bijhouden en
nog veel meer - met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is de auteur van 'DOS voor
Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn
cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking
dat de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de
eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een
levensgevaarlijk web te zijn geweest.

Noordoost-Engeland, 1926. Drie maanden nadat ze elkaar in Londen hebben ontmoet, komt Elaine (of Elly, zoals Joe Remington haar graag noemt) als Joe’s bruid naar zijn
grote huis op de heuvels net buiten Fellburn. Waar Joe al bang voor was gebeurt ook: Elly kan absoluut niet aarden in haar nieuwe omgeving. Ze keurt de vriendschappelijke
manier waarop haar man met zijn personeel omgaat af en toont een regelrechte afschuw voor David Brooks, Joe’s chauffeur en tuinman maar bovenal zijn boezemvriend. En of
Elly’s vooroordelen nog niet genoeg zijn, wordt Joe ook nog eens geconfronteerd met een algehele staking. De gevolgen ervan zullen vooral in het industriële noordoosten, waar
Fellburn ligt, desastreus zijn. Wanneer Elly veel eerder zwanger raakt dan ze wil, eist ze dat haar ongetrouwde zus Betty bij hen komt wonen om haar bij te staan. Dat lijkt niet
zo’n verstandige beslissing, want Betty’s aanwezigheid maakt de kloof tussen de pasgehuwden alleen nog maar breder. Of helpt ze juist de afstand te verkleinen?
Als je hele leven opeens een leugen blijkt... Was Ridley Jones tien minuten later opgestaan en had ze de metro genomen in plaats van de taxi, dan was haar leven misschien
niet op z’n kop komen te staan door dat ene, allesbepalende moment dat het startschot vormt van een bizarre aaneenschakeling van gebeurtenissen. Een mysterieus pakketje
maakt duidelijk dat haar hele leven een grote illusie blijkt te zijn. Al haar zekerheden zijn in een klap weggevaagd en Ridley weet niet wie ze nog kan vertrouwen. Koortsachtig
gaat ze op zoek naar antwoorden, waarbij ze gedwongen wordt om alles wat ze ooit over zichzelf dacht te weten in twijfel te trekken. Iedereen lijkt iets te verbergen te hebben –
of ligt het aan haar? Met Mooie leugens schreef Lisa Unger een sexy literaire thriller die je de adem beneemt. Een pageturner pur sang met een van de meest verfrissende
heldinnen sinds jaren. ‘Spannend, sexy, subtiel... De beste nagelbijter die ik in tijden heb gelezen.’ – Lee Child #mooieleugens
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