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Dodelijk Geheim Jul 29 2022
Tussen Nieuwpoort &
Binnenhof : de jaren 60 als
breuklijn in de naoorlogse
ontwikkelingen in politiek en
journalistiek Aug 25 2019
Buiten bereik Oct 27 2019
Een roman over het
verzamelen van moed als je
kind buiten de sociale norm
valt, over hardlopen, over
vertrouwen op jezelf en het
verlangen naar stilte. Tim krijgt
een opdracht van zijn zoon
Micha: ‘De Zugspitz Ultratrail
van honderd kilometer door de
bergen. Ik wil dat je die voor
mij hardloopt.’ Na vele
pogingen is het zover. Op de
dag ervoor, gezeten op een
terras in Grainau, beseft Tim
de pijn en eenzaamheid die
Micha moet voelen, louter
doordat hij afwijkt van de
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sociale norm. Hij begint zijn
zoon te vertellen over
vertrouwen en verraad,
dartpijltjes en vissen, woede en
stilte, hardlopen en het lot van
hun familie. Boven alles hoopt
hij dat, ondanks de omgeving
die hun bijzondere
eigenschappen vaak als
beperkingen ziet, Micha de
moed weet op te brengen
buitengewoon zichzelf te zijn.
De vloek van de Titaan Jun 03
2020 Als de godin Artemis
vermist wordt, denkt iedereen
dat ze ontvoerd is. En nu is het
de taak van Percy en zijn
vrienden om te ontdekken wat
er gebeurd is. Ze moeten haar
vóór de zonnewende van de
winter zien te vinden, want
haar invloed op de Raad van
Olympus kan doorslaggevend
zijn voor een belangrijke
beslissing in de oorlog tegen de
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Titanen.
Verhoor van kwetsbare
volwassenen May 03 2020 Het
verhoor van kwetsbare
volwassenen, als gevolg van
een tijdelijke of permanente
psychische of psychiatrische
stoornis, valt sedert de
‘Salduzwetten’ onder hetzelfde
regime als het verhoor van
minderjarigen. De ondervrager
moet de kwetsbaarheid met
gezond verstand zelf
inschatten, eventueel na
overleg met de behandelend
magistraat en ‘advies’ van de
aanwezige advocaat.
Doorgaans zullen personen met
een zware psychische stoornis,
zoals schizofrenie en paranoia,
wel tijdig herkend worden. Dit
geldt ook voor een ‘zichtbare’
verstandelijke beperking, zoals
het syndroom van Down. Het
probleem zit echter in de
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detectie van subtielere,
verborgen vormen van zware
psychische stoornissen tijdens
de interventie. Onder meer
schizofrenen, paranoïci en
personen met een (licht)
verstandelijke beperking
trachten hun pathologie soms
te verbergen. Uit gebrekkig
ziekte-inzicht, uit schaamte of
uit vrees om gek of dom te
worden bevonden. Omgekeerd
zijn er ook verdachten die een
psychische stoornis veinzen
(bv. geheugenverlies,
hallucinaties of wanen). Welke
hulpmiddelen staan de
justitiële actoren, die ter zake
leken zijn, ter beschikking om
een inschatting te maken? En
welke aspecten hebben daarbij
extra aandacht nodig? Dit
Cahier bespreekt niet alleen
een aantal varianten van
psychische stoornissen en
beperkingen, maar gaat in op
de politionele aanpak van
kwetsbare volwassenen, meer
bepaald op de verhoortechniek.
Dit Cahier 58 is samengesteld
onder redactie van Marc
Bockstaele, Frédéric Declercq,
Robin Kranendonk, Koen
Geijsen en Auke Van Dijk. De
Cahiers Politiestudies
verschijnen trimestrieel. Zij zijn
onderworpen aan een
internationale double blind
peer review en worden
samengesteld door de
gasteditoren, de
hoofdredacteur en de editorial
board, i.s.m. de redactie.
GPRC-uitgave (Guaranteed
Peer Reviewed Content)
Dogma Nov 01 2022 In Dogma
neemt een groep studenten
zich voor een uiterst
controversiële documentaire te
maken waarin een van hen
zelfmoord zal plegen. De vijf
moet-je-horen-nico-ter-linden

één vrouw en vier mannen
doen om beurten verslag van
de gebeurtenissen tijdens het
maken van de documentaire,
maar ook van de uitwerking die
dit project heeft op hun
gedachten en geweten. Hoe
dichter de climax nadert, des te
prangender de vraag wordt of
ze hun plan ook echt gaan
uitvoeren. Want gaandeweg
veranderen de verhoudingen in
de groep op dramatische wijze
Het komt door jou Jul 25 2019
De romantiek, spanning en
actie gaan door. Meer dan
30.000 lezers hebben deze
saga gelezen.Nicolás Bellpuig,
enorm knap en Europees
miljonair, heeft het allemaal.
Vrouwen kunnen zijn atletische
lichaam en zijn zorgeloze
glimlach niet weerstaan, maar
hij wil er maar één, Susy. De
vrouw die hem verblindde met
haar ogen van verdriet en
hopeloosheid, maar die hem als
geen ander deed trillen. Susy
verwacht niet veel van het
leven. De pech is vele jaren
geleden geworpen en nu kan ze
alleen maar blijven dromen van
wat ze nooit zal hebben. Beiden
zullen ontdekken dat liefde in
staat is de zeeën over te steken
en blijft leven met dezelfde
intensiteit waarmee hun hart
klopt. Ze houdt van hem, maar
moet naar Buenos Aires
vluchten om hem te redden en
daar zal ze betrokken worden
bij een complot van
vrouwenhandel dat haar de
angst en wanhoop in haar
eigen vlees zal doen kennen.
Hij houdt te veel van haar om
haar te laten gaan. Kan Nico
haar redden van zo ́n gevaarlijk
lot? Zal de romance een goede
afloop hebben of zal het een
van de vele tegenslagen zijn
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waarmee Susy te maken zal
krijgen? Zijn wij vrouwen in
staat om alles op één kaart te
riskeren en te wedden of zullen
angst, schuld en de
samenleving het laatste woord
hebben. De verhalen in deze
serie romantische romans zijn
parels van romantiek, passie en
liefde, die je onafhankelijk kunt
lezen en ontdekken. "Het komt
door jou" is het tweede boek in
de Saga Ontrouw.
Dakloos worden May 15 2021
Zijn Klaverenkoningin Aug
30 2022 SORRY, PRINTESSA,
DE KAART VAN VRIJHEID IS
NIET VOOR JOU BESTEMD. JE
BENT NU VAN MIJ. Ik kwam
voor wraak. De Familie Tacone
heeft de maffia van Chicago
uitgeschakeld. Mijn bende.
Mijn familie. Daarom heb ik
hun kleine zusje
gevangengenomen. Nu ik haar
heb, wil ik haar niet meer laten
gaan. Ik zou haar liever voor
altijd houden- mijn gevangen
bruid. Ze zullen een
bruidsschat betalen in plaats
van losgeld. Aan het einde van
de dag, zal het meisje en het
fortuin van mij zijn. Omdat ik
nooit afstand zal doen van hun
klaverenkoningin. Let op: Deze
stomende op zichzelf staande
duistere romance is de zesde in
USA Today best-selling author
Renee Rose's Vegas
Underground maffia serie. HEA
gegarandeerd - zonder bedrog,
zonder cliffhangers.
Slechts één aanraking Aug
18 2021 Bestsellerauteur
Natasha Madison verrast haar
fans opnieuw in deze
gloednieuwe en sexy
ijshockeyserie. Nico Toen ik de
Dallas Oilers van mijn vader
erfde, werd ik in één klap een
van de jongste teameigenaren
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in de geschiedenis van de NHL.
Ook al hing het team onderaan
in de competitie, ik had grote
plannen met de Oilers. Ik zou
de Stanley Cup naar Dallas
brengen. Waar ik echter nooit
van had gedroomd, was dat ik
verliefd zou worden. Je zou
denken dat ik alles heb wat
mijn hartje begeert: een
winnend team en het meisje
van mijn dromen. Het enige
probleem is de belofte die ik
lang geleden deed aan mijn
beste vriend… Becca Nooit
laten zien dat ze je raken. Al
jaren richt ik mijn leven in
volgens die lijfspreuk. Nu ben
ik een van de meest gewilde
sportmakelaars ter wereld. Ik
weet wat ervoor nodig is om
een deal te sluiten en ik wil
maar één ding: Het allerbeste.
Tot die ene nacht. Tot die ene
aanraking van hem die me alles
liet vergeten. Nico is alles waar
ik naar verlang, maar wat ik
mezelf nooit heb gegund. Mijn
zo voorzichtig opgebouwde
kaartenhuis stort echter
compleet in als ik die vreselijke
krantenkoppen lees… Er is
slechts één aanraking voor
nodig om alles te veranderen.
Dan komt alles goed Oct 08
2020 Tess woont in het Ierse
kustplaatsje Avalon. Het enige
waar ze spijt van heeft is haar
mislukte huwelijk. Tot haar
jeugdliefde plotseling opduikt.
Suki, de zus van Tess, verliet
Ierland om te trouwen met een
Amerikaanse politicus. Nu wil
iemand al haar geheimen
onthullen. Danae beheert al
vijftien jaar het postkantoor
van Avalon. Niemand weet
waar ze vandaan komt of wie
ze is. En dat wil Danae graag
zo houden. Mara is op een
bruiloft. Ze heeft één
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dringende vraag voor de
bruidegom.
Technieken van cognitieve
therapie Mar 01 2020
Vrij Nederland Oct 20 2021
Maaike en Domenico Mar 25
2022
Gerard van der Lem Jun 27
2022 Het is de meest gestelde
vraag aan Gerard van der Lem.
'Hoe heb je het zo lang uit
kunnen houden met Louis van
Gaal?' Zijn antwoord luidt dan
steevast: 'Geloof me nou, het
was zwaarder voor hem dan
voor mij.' In 1990 begon de
samenwerking bij Ajax, negen
jaar en talloze prijzen later
scheidden de wegen zich bij
Barcelona toen de invloed van
de assistent op de hoofdtrainer
tanende was. Daarna was Van
der Lem onder meer nog
hoofdtrainer van AZ,
bondscoach van Saoedi-Arabië
en keerde hij terug bij Ajax als
assistent-trainer.
Tegenwoordig is de geboren
Amsterdammer trainer in ruste.
In deze openhartige biografie
spreekt Van der Lem (1952)
vrijuit over zijn rol als assistent
van Van Gaal, over zijn aandeel
in de successen van Ajax, over
zijn relatie met supersterren
als Mourinho, Guardiola, Xavi,
Rivaldo, de broertjes De Boer,
Rijkaard, Seedorf en Davids en
over zijn avonturen als
(jeugd)speler van Ajax, FC
Amsterdam, Roda JC,
Feyenoord, Sparta en FC
Utrecht. En over die nacht in
Koeweit waarin hij vier
hartstilstanden overleefde.
A Curious Pot of Pasta Nov 08
2020 Veel jeugdorganisaties
hebben al jaren de mond vol
over 'diversiteit', maar in de
praktijk lijken ze de duale
samenleving juist te
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bevestigen. Als het jeugdwerk
in al die jaren iets geleerd
heeft, dan wel dat het zoete
ideaal van de
regenboogsamenleving niet
langer houdbaar is. Dit boek is
een gids voor al wie zijn
diversiteitskeuken extra wil
kruiden. Samengesteld door
een hele waaier aan ervaren
koks. Met inspirerende
verhalen, stevige analyses,
vurige dialogen, handige tips.
Waar komen we vandaan, waar
moeten het heen? Eén zaak is
duidelijk: met eilanddenken
gaan we er niet komen.
Een pijl in het Niet Sep 18
2021
Nico May 27 2022 Sophie
Grates heeft het nooit
gemakkelijk gehad, maar ze
vindt haar weg door het leven,
stap voor stap en per dag.
Totdat ze Nico tegenkomt en
hij haar wereld op zijn kop zet.
Hij dwingt haar om onder ogen
te zien dat je je leven niet kunt
leven door van buitenaf naar
binnen te kijken, en dat je soms
op de rand moet stappen om
echt van het uitzicht te kunnen
genieten. Nico Mayson wist op
het moment dat hij Sophie
Grates zag dat zij de ware was.
Zijn hele leven is hij beoordeeld
op wat er aan de buitenkant
zichtbaar is, dus het vinden van
een mooie vrouw die de echte
Nico ziet, maakt zijn gevoelens
alleen maar sterker. Nico weet
wat voor soort man hij is en
waartoe hij in staat is, en hij zal
er alles aan doen om Sophie te
helpen haar demonen te
bestrijden, zodat ze samen
gelukkig kunnen worden. Alles
wat de moeite waard is in het
leven, is het waard om voor te
vechten.
De gids Jul 17 2021

Downloaded from
prudentialthailandeye.com on December
2, 2022 by guest

Modern Dutch Grammar Jan 29
2020 Modern Dutch Grammar:
A Practical Guide is an
innovative reference guide to
Dutch, combining traditional
and function-based grammar in
a single volume. With a strong
emphasis on contemporary
usage, all grammar points and
functions are richly illustrated
with examples. The Grammar is
divided into two parts. Part I
covers traditional grammatical
categories such as nouns and
verbs. Part II is carefully
organized around language
functions and contexts such as:
Giving and seeking information
Describing processes and
results Expressing attitudes,
mental states and emotions
Registers and style Formal and
informal communication, e.g.
youth talk Main features of the
Grammar include: Clear,
succinct and jargon-free
explanations Extensive crossreferencing between the
different sections Emphasis on
areas of particular difficulty for
learners of Dutch This is the
ideal reference grammar for
learners of Dutch at all levels,
from elementary to advanced;
no prior knowledge of
grammatical terminology is
assumed and it provides
indices of grammatical terms
and functions. This Grammar is
complemented by a companion
website featuring related
exercises and activities to
reinforce learning.
Gered door de tycoon Nov 20
2021 De miljardair is terug. En
hij heeft een verrassend
voorstel! Zeven jaar geleden
nam de Australische tycoon
Judah Blake de schuld op zich
van een misdaad die hij niet
had begaan, om de mooie,
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onschuldige Bridie Starr te
redden. Wanneer hij als vrij
man terugkeert in de outback,
ontdekt hij dat ze nu land in
haar bezit heeft dat van zijn
familie is. Daar moet hij wat
aan doen! Dus verzint hij een
gewaagd plan… Bridie is al
jaren stiekem verliefd op Judah.
Als ze hem na al die tijd weer
ziet, overrompelt hij haar totaal
door zomaar publiekelijk aan te
kondigen dat ze verloofd zijn!
Ze weet best dat hij dit alleen
doet om zijn land terug te
krijgen. Toch voelt ze zich
gedwongen zijn spel mee te
spelen. Alleen, wat moet ze
doen met de ontembare
aantrekkingskracht die hij op
haar uitoefent?
Labyrint Feb 21 2022 Twintig
jaar nadat hij spoorloos
verdween wil de Franse
archeoloog Roland Petitier een
dramatische comeback maken
op een belangrijk congres in
Athene. Hij beweert het
legendarische Gulden Vlies te
hebben gevonden. Maar
voordat hij dit publiekelijk kan
bekendmaken, wordt hij dood
aangetroffen op zijn
hotelkamer. Zijn voormalige
vertrouweling Augustin Pascal
wordt gearresteerd op
verdenking van moord. Alleen
onderwaterarcheoloog Daniel
Knox kan zijn onschuld
bewijzen. Intussen heeft het
gerucht over de herontdekking
van het Gulden Vlies zich
verspreid, en de ambitieuze
Georgische oligarch Nergadze
is vastbesloten om het te
pakken te krijgen. Hij stuurt
zijn psychopathische kleinzoon
Mikhail naar Athene, die er al
snel van overtuigd is dat Daniel
Knox het Vlies in zijn bezit
heeft en zich klaarmaakt voor
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een vernietigende aanval.
Linguistics in the
Netherlands 1977–1979 Mar
13 2021
Koning van de diamanten
Sep 30 2022 IK HEB HAAR
GEWAARSCHUWD. Ik zei haar
geen voet meer in mijn casino
te zetten. Ik zei haar weg te
blijven. Want als ik haar nog
eens in de buurt van mijn suite
zie, zal ik zal haar opeisen als
de mijne En als ze eenmaal van
mij is, laat ik haar niet meer
gaan. Ik ben de koning van de
Vegas underground en ik neem
wat ik wil. Dus ze kan beter
vertrekken. Blijf verdomme uit
de buurt van mijn casino. Of ik
laat haar nooit meer gaan. De
Koning van de Diamanten is
een op zichzelf staande maffia
romance in de Vegas
Underground serie. Geen
bedrog, geen cliffhangers.
Bouquet e-bundel nummers
4389 - 4396 Dec 22 2021 Kies
je voor gemak én extra
voordeel? Met deze bundel heb
je in één keer alle acht
Bouquet-romans (nummers
4389 t/m 4396) van de maand
in handen. Zo kun je lekker
doorlezen en nog
gemakkelijker genieten van
jouw favoriete reeks! (1)
ONVERWACHTE PASSIE OP
BALI – Sharon Kendrick Kitty is
nanny op Bali, een
paradijselijke werkplek! Op een
avond maakt ze kennis met
Santiago Tevez. Ze raakt zo in
de ban van de charismatische
tycoon dat ze, geheel tegen
haar gewoonte in, een
opwindende nacht met hem
doorbrengt. Eenmaal terug in
Londen doet ze een
schokkende ontdekking: ze is
zwanger! Santiago kan en wil
zich niet binden. Hij dacht dat
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zijn verrukkelijke nacht met
Kitty niet meer was dan een
tijdelijke flirt, en nu blijken er
gevolgen te zijn – ingrijpende
gevolgen. Wat moet hij doen?
Mag hij haar vragen enkel
omwille van het kind bij hem te
blijven, terwijl hij weet dat hij
haar nooit zijn hart zal kunnen
schenken? (2) DE PRINSES EN
DE MILJARDAIR – Jadesola
James Prinses Obatola wordt
door haar strenge vader zo’n
beetje gevangengehouden in
het paleis, maar op een avond
lukt het haar toch om aan zijn
aandacht te ontsnappen. Ze
ontmoet de verpletterend
knappe miljardair Luke Ibru,
die onverwacht heftige
gevoelen in haar doet oplaaien.
Ze beleven samen een
opwindende nacht – die haar
leven voorgoed verandert…
Door een traumatische
gebeurtenis uit het verleden,
heeft Luke gezworen dat hij
voor altijd alleen zal blijven –
en dat hij nooit, maar dan ook
nooit, kinderen zal krijgen. En
nu staat alles op z’n kop: hij
wordt vader en zal zijn
verantwoordelijkheid moeten
nemen. Maar hoe kan hij de
mooie prinses uit haar gouden
kooi bevrijden? (3)
OPWINDENDE NACHT MET
DE VIJAND – Michelle Smart
Flora’s broer heeft een miljoen
gestolen van Alejandro Ramos,
een vijand van de familie. Ze
smeekt Alejandro om haar
broer niet naar de gevangenis
te sturen. In plaats van naar
haar smeekbede te luisteren,
verleidt hij haar tot een
opwindende nacht – waarna hij
haar zonder pardon wegstuurt.
Enkele maanden later blijkt dat
die nacht niet zonder gevolgen
is… Ze zoekt de knappe
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Spaanse miljardair op om hem
te vertellen dat hij vader wordt
en opnieuw te pleiten voor haar
broer. Deze keer luistert hij wel
naar haar en doet haar
vervolgens een verbijsterend
voorstel: als ze met hem
trouwt, zal hij haar broer niet
laten vervolgen. Ze kan niet
anders dan ja zeggen en zo
staat ze straks voor het altaar –
met haar aartsvijand! (4)
GETROUWD MET DE GRIEKSE
MAGNAAT – Amanda Cinelli
Magnaat Xander Mytikas moet
eerder trouwen dan zijn
halfbroers, anders loopt hij zijn
erfenis mis. Nadat zijn eerste
bruid voor zijn neus wordt
weggekaapt, heeft hij snel een
vervangster nodig. De mooie
Pandora, zijn efficiënte PA, lijkt
hiervoor de perfecte kandidaat.
Tot hij iets ontdekt wat haar
eigenlijk totaal ongeschikt
maakt. Maar ja, hij moet nú een
bruid hebben. Bovendien zal
hun verbintenis toch maar
tijdelijk zijn… Xander wil hun
verstandshuwelijk koste wat
kost door laten gaan, en
Pandora moet hier vanwege
haar misstap wel in meegaan.
En dus zal ze een jaar lang de
rol van societybruid spelen. Die
twaalf maanden zullen zo
voorbij zijn, en dan is ze van
alle zorgen bevrijd. Maar zodra
Xander haar kust, wenst ze dat
dat jaar een eeuwigheid zal
duren… (5) VERSCHOLEN
BEGEERTE – Dani Collins Na
een dramatische gebeurtenis
moet Bianca verder leven met
een nieuwe identiteit. Ze is dan
ook maar wat blij met haar
baan als huishoudster voor een
opdrachtgever die er nooit is.
Als ze op een dag op haar werk
komt, is haar baas opeens wél
aanwezig. En ze krijgt de
5/6

schrik van haar leven als dat
Everett Drake blijkt te zijn. De
opwindende tycoon met wie ze
maanden geleden een
onenightstand had – en die dus
weet
Elseviers magazine Sep 26
2019
La Comtesse de Sallac Apr
13 2021
Het Moezelmeisje Jan 11
2021 In de Moezel wordt het
levenloze lichaam van een
jonge vrouw gevonden. Emma
wil haar geluk beproeven in het
Duitse stadje Cochem. Ze heeft
bedacht dat ze op de
wijnboerderij van haar familie
een prachtige alcoholvrije wijn
kan gaan maken. Direct na
aankomst wordt ze echter met
twee misdrijven
geconfronteerd. Houden deze
twee zaken verband met
elkaar? Of misschien zelfs met
haar komst?
Te laat voor de lobelia's Jul 05
2020 De belevenissen van drie
oudere vrouwen die besluiten
te gaan samenwonen.
Cash Nov 28 2019 Toen Cash
Mayson moest kiezen tussen de
liefde van zijn leven en zijn
ongeboren kind, wist hij
precies wat hij moest doen.
Ongeacht hoe gebroken hij
achterbleef. Toen Lilly Donovan
gedwongen werd te accepteren
dat de man van wie ze hield
niet was wie ze dacht dat hij
was en een alleenstaande
moeder werd, wist ze precies
wat ze moest doen. Bewijzen
hoe sterk ze was. Wat gebeurt
er als je jaren later ontdekt dat
alles wat je dacht te weten een
leugen was? Kunnen twee
mensen die ooit van elkaar
hielden de hindernissen
overwinnen die hun worden
voorgeschoteld en weer
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verliefd worden? Cash Mayson
was vergeten hoe het voelde
om geliefd te zijn tot Lilly
terugkwam in zijn leven. En nu
hij het zich weer herinnert, zal
hij er alles aan doen om niet
alleen de vrouw die hij liefheeft
bij zich te houden, maar ook
zijn kinderen.
Dilemma's bij dementie Dec 10
2020 Dit boek brengt de
dilemma’s in beeld waarvoor je
komt te staan als je zorgt voor
iemand met dementie. Deze
dilemma’s worden besproken
aan de hand van acht waarden
waaruit het dilemma
voortkomt, zoals autonomie en
veiligheid. Het boek richt zich
op verzorgenden en
verpleegkundigen (in
opleiding).
In seizoenen Sep 06 2020 Hoe
belangrijk wordt het verleden,
wanneer er geen toekomst
meer is? Wat gebeurt er als je
te horen krijgt dat je ernstig
ziek bent en door nalatigheid
van het ziekenhuis niet meer
geholpen kunt worden? Dat je
'in seizoenen' moet gaan
denken? Annabel Wismar (59)
laat het er niet bij zitten en
zoekt haar heil bij Belgische
artsen, die haar nog wel willen
behandelen. Voor haar zoon
David is de gedachte zijn
moeder te verliezen zo
beangstigend dat hij bij haar
intrekt. Hoe korter hun
toekomst samen wordt, hoe
meer een onverwerkt verleden
de kop opsteekt.
De gave van Dina Apr 25 2022
Dina’s moeder is een Zieneres.
Dina hoopt dat zij die gave niet
geërfd heeft maar het ze kan
het niet langer ontkennen: ze
ziet meer dan andere mensen.
Door iemand recht in de ogen

moet-je-horen-nico-ter-linden

te kijken, kan ze heel veel over
die persoon aanvoelen. Dat is
vaak ongemakkelijk voor die
persoon, maar ook voor Dina.
Als Dina’s moeder tijdens een
onderzoek naar een moordzaak
in de problemen komt, is ze wel
verplicht om haar nieuwe gave
te aanvaarden... en te
gebruiken. Het eerste deel in
de reeks De kronieken van de
Zieneres, vol levendige
personages en met de 11-jarige
Dina in een glansrol.
Meeslepende lectuur voor
iedereen vanaf 10 jaar. De 11jarige Dina heeft een
bijzondere gave, die haar
regelmatig in gevaarlijke
situaties doet belanden.
Fantasierijke reeks vol
spanning en bovennatuurlijke
elementen. Lene Kaaberbøl
(Kopenhagen, 1960) is een
Deense schrijver. Ze studeerde
aan de Aarhus Katedraisole en
was werkzaam als lerares en
vertaler. Ze schrijft
voornamelijk fantasy voor
kinderen en misdaadromans
voor volwassenen. In 2004
ontving ze de Nordic Children's
Book Prize.
Leedvermaak ; Rijgdraad ;
Simon Jan 23 2022
The Stories of the Torah Jun 23
2019
Linguistics in the Netherlands
Feb 09 2021
Een betoverende ontmoeting
Apr 01 2020 'Een fris,
romantisch verhaal op een
sprankelende
vakantiebestemming.' Sunday
Mirror Om haar slechte breakup te verwerken, neemt Agatha
voor een paar maanden een
baan aan als reisleider aan het
Comomeer in Italië. Ze stort
zich op haar werk om weer tot
zichzelf te komen. Haar collega
6/6

probeert ondertussen
matchmaker te spelen door
haar aan de wel heel
aantrekkelijke Marco te
koppelen. Maar Agatha is
helemaal niet op zoek naar
liefde. Lucy arriveert vlak voor
de kerstdagen met haar nieuwe
vriendje, het Comomeer is de
meest romantische plek op
aarde vindt ze - maar vertrouwt
ze hem al genoeg om zich over
te kunnen geven aan haar
verliefdheid? Agatha en Lucy
kennen elkaar nog niet, maar
hebben veel gemeen. En terwijl
het nieuwe jaar begint met
vuurwerk, kunnen Agatha en
Lucy niet vermoeden dat dit
jaar alles anders zal lopen...
Ik ben iemand/ niemand Jun
15 2021 .
Het lieve leven Dec 30 2019
Brieven aan Frans Pannekoek,
Ab Visser en Tiny en Simon
Carmiggelt.
Verzameld proza I Aug 06 2020
Dit eerste deel van het
verzameld proza van Simon
Michael (Micha) Namenwirth
bevat het autobiografische
verhaal "Nico", waarin de
auteur vertelt over zijn
kinderjaren 'in de onderduik',
en de magistrale faustiaanse
roman "Absoluut gehoor". De
verhalen worden voorafgegaan
door een aantal inleidende
beschouwingen door collega's,
vrienden en verwanten over
leven en (vooral) werk van
muziekwetenschapper,
hoogleraar en bibliothecaris
Micha Namenwirth. Dit late
prozadebuut van een
academicus 'op rust' munt uit
door zijn heldere stijl,
meeslepende inhoud en
krachtige humanistische kijk op
'la condition humaine'.
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