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Eventually, you will definitely discover a other experience and attainment by spending more cash. yet when? realize you
say you will that you require to get those every needs later having significantly cash? Why dont you try to get something
basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more just about the globe, experience,
some places, subsequent to history, amusement, and a lot more?
It is your very own get older to function reviewing habit. among guides you could enjoy now is The Go Programming
Language Phrasebook David Chisnall below.

Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen:
Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is
ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent.
Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen
kijkt…
De boomgaard Amanda Coplin 2013-03-28 Aan het begin van de twintigste eeuw zorgt de teruggetrokken fruitteler
William Talmadge op een uitgestrekt stuk land voor zijn appels en abrikozen alsof het geliefden zijn. Hij is een
zachtaardige man, die troost vindt in zijn werk en zijn omgeving. Op een dag vindt hij twee tienermeisjes in zijn
boomgaard. Ze zijn verwilderd, angstig en allebei zwanger. Talmadge bemoeit zich niet met hen, maar stuurt hen ook
niet weg. Dan verschijnen er op een dag mannen met geweren en de verpletterende tragedie die dan plaatsvindt, leidt
ertoe dat Talmadge zich over een van de meisjes ontfermt, maar confronteert hem ook met zijn eigen duistere verleden.
Amanda Coplin beschrijft in De boomgaard het verhaal van drie solitaire zielen die samenkomen door ongeluk en
tragedie. Een adembenemend debuut over een man die de eenzaamheid van zijn bestaan doorbreekt wanneer hij zich

openstelt voor de wereld.
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Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de
bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren
recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar als
er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er een
seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden
wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te
rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel
zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter
laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys
zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze
leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat
beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de
geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te
schokkend is. Eens begeerd is een duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in
een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4
in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg
een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een
ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met
de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.
Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de

klok is begonnen.
Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
Hannah's droom D. Hammond 2011-04-18 Samsom Brown zorgt al eenenveertig jaar voor Hannah, de enige olifant van
de noodlijdende Max L. Biedelman Dierentuin. Sam heeft plechtig beloofd dat hij niet met pensioen gaat voordat hij een
toegewijde verzorger heeft gevonden om hem op te volgen. Hij is dan ook verheugd met de benoeming van de
intelligente en gevoelige Neva Wilson. Neva ontdekt algauw wat Sam allang weet: Hannah is er slecht aan toe. Haar
poten hebben veel te lijden omdat ze de hele dag op beton moet staan. Samen met Sam bedenkt Neva een plan om
Hannah naar een opvangpark voor olifanten te brengen maar net op dat moment lanceert de directrice van de dierentuin
een campagne waarin de spotlights worden gericht op Hannah als dé topattractie...
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven, structuren
worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar
een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek
nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Tijdschrift voor oudheden 1847
Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-02-01 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde
van een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal wiskundige in de jaren
zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van
ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s zoon Hans is
voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te
voorkomen dat hem eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere
weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin een monumentale roman over de obsessieve
drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.’ –

‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ – ‘Publishers Weekly’
De vertrouwelinge David R. Gillham 2012-11-06 Ontroerend en meesterlijk debuut 1943. De Tweede Wereldoorlog
verscheurt Europa. Berlijn is een oorlogsstad geworden, vol vrouwen wier mannen aan het front vechten. Ook Sigrid
probeert te overleven zonder haar man, die aan het oostfront vecht. Ogenschijnlijk leidt ze het leven van een modelDuitse: ze werkt hard, doet haar plicht als soldatenvrouw en zorgt trouw voor haar schoonmoeder, bij wie ze inwoont. Op
een dag raakt ze ongewild betrokken bij de illegale activiteiten van haar buurmeisje Ericha. Vanaf dat moment is Sigrids
leven als Hausfrauvoorbij, en wordt de oorlog ook voor haar steeds grimmiger. Wanneer de mysterieuze en charmante
Egon een steeds grotere invloed op haar krijgt, en Ericha haar hulp nodig heeft, moet Sigrid een allesbepalende keuze
maken.
Ik ben God Giorgio Faletti 2011-12-20 New York is in de greep van een seriemoordenaar die zich bij uitzondering eens
niet lijkt te laten leiden door een zieke geest. Hij kiest zijn slachtoffers niet volgens ingewikkelde denkpatronen. Hij kijkt
hen niet in de ogen terwijl ze sterven en eist zijn daden niet op. Een psychopaat die wraak neemt voor leed dat zijn
wortels heeft in een van de grootste tragedies uit de Amerikaanse geschiedenis. Een man die zegt dat hij God is.
Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland Jacobus Acquoy 1894
De onwetende Lisa Jackson 2013-09-03 In haar dromen ziet ze haar zoontje Noah: een lieve tweejarige met opgerolde
spijkerbroek en een rood t-shirt. Maar de gruwelijke werkelijkheid is dat hij twee jaar geleden spoorloos verdween, zijn
lichaam werd nooit gevonden. Ava, verwoest door het verlies van Noah, kan zich de details van Noah's verdwijning niet
herinneren en wordt geplaagd door vreselijke nachtmerries en visioenen. Ze wantrouwt haar familie en psychiater. Ava
denkt dat zij meer weten dan ze zeggen. In het geheim bezoekt ze een hypnotiseur in een poging haar geheugen te
activeren. Ava zet door tot ze antwoorden vindt op haar vragen, maar de waarheid is erger dan ze had kunnen
vermoeden. En de prijs die ze betaalt is hoger dan ze ooit had gedacht.
Herinneringen van een denkbeeldig vriendje / druk 1 Matthew Dicks 2014-09-15 Een fantasievriendje doet zijn uiterste
best om de 8-jarige autistische Max te redden nadat deze op een dag niet uit school is gekomen.
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek
Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse
groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar
nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de unieke

gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een
vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en
meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl
te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
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Op de hielen Mischa Hiller 2012-05-07 Zijn leven een leugen, de waarheid zijn lot Londen, 1989. Michel is een geheime
PLO-agent die zich voordoet als student. Van zijn mentor krijgt hij de opdracht een locatie te vinden voor geheime
Palestijns-Israëlische besprekingen. Maar zijn buurmeisje Helen, een verboden vrucht in zijn clandestiene wereld, leidt
hem af. Michel wordt gedwongen tot vluchten als hij een pakje toegestopt krijgt dat te maken heeft met een
moordaanslag in Berlijn, een pakje dat zowel de Israëli's als de Palestijnen dolgraag in handen willen krijgen. Overal van de straten van Londen, Cambridge en Berlijn tot de meest afgelegen oorden in Schotland - moet Michel met zijn
KGB-training en Helens hulp zijn achtervolgers één stap voor zien te blijven.'Op de hielen' is een politieke thriller zoals ze
maar zelden geschreven worden. [...] een pure thriller. [...] Het zijn uitersten waartussen het werk van Hiller laveert: de
spannende vliegveldthrillers en het Palestijnse drama. - Toef Jaeger, NRC Handelsblad De spanning verslapt geen
moment [...]. De kracht van Hillers werk ligt in de ingetogen humor en zijn gevoel voor ironie. - The Guardian Op de
hielen is een slimme en bevredigende thriller [...] het bewijs dat deze Brits-Palestijnse auteur een aanstormend talent is
waar we nog veel van kunnen verwachten. - The Independent Mischa Hiller werd in 1962 in Engeland geboren en
groeide op in Londen, Dar-es-Salaam en Beiroet. Hij schreef de door de kritiek bejubelde roman Sabra Zoo, die door The
Guardian omschreven werd als een -verbijsterend, uitdagend debuut-. In 2009 won hij met een omwerking van dat boek
de scenariowedstrijd van het European Independent Film Festival.
Genadeloze liefde Lynne Graham 2013-06-18 Opeens staat hij weer voor haar: Cristo Donakis, de man die ooit haar
geliefde was. De man die haar botweg de deur wees toen hij haar, ten onrechte, verdacht van diefstal. Zodra Erin hem
ziet, beseft ze dat hij nog steeds wraakgevoelens voor haar koestert, al lijkt wraaklust niet het enige te zijn wat ze in hem
oproept. Ook beseft ze dat haar eigen gevoelens evenmin veranderd zijn: ze voelt zich nog steeds onweerstaanbaar tot
hem aangetrokken. Het is dan ook haast onverdraaglijk nu met hem te moeten samenwerken zeker wanneer hij haar

telkens met zon zwoele blik aankijkt. Hoe kan ze voorkomen dat hij te dichtbij komt... en haar grote geheim ontsluiert?
De levens van Stella Bain Anita Shreve 2014-03-25 `Een tragisch, maar ook hoopvol verhaal over liefde, geheugen,
verlies en wederopbouw. Shreve’s diepzinnige, provocerende historische roman heeft een moderne weerklank.’
Publishers Weekly ‘Anita Shreve weet als geen ander liefdevol, maar grondig het innerlijk leven van haar personages
bloot te leggen.’ - Newsday ‘Met haar beeldende beschrijvingen en scherpe observaties weet Shreve de lezer geboeid te
houden.’ - Washington Post `Ieder boek ga je weer voor de bijl, zo bedreven weet Shreve je in haar web te weven.’ LINDA
Alexanders geesten van Jacob Van Maerlant 1861
Sta stil Denis Johnson 2011-02-24 Sexy, vol spanning en geweld, en bovenal buitengewoon vermakelijk - Denis Johnson
betoont zich met zijn nieuwe roman van zijn meest veelzijdige en toegankelijke kant. Met echo's van Raymond Chandler
en Dashiell Hammett, en een vette knipoog naar Bonnie and Clyde, is Sta stil zowel een hommage aan als een parodie
op een literair genre. Het boek is een ode aan de misdaadroman - een van de populairste romanvormen- en bevat een
flinke dosis morbide humor en erotiek die alleen Johnson eigen is. Sta stil is een verslavende thriller, gesitueerd in het
westen van de Verenigde Staten, die verhaalt over een groepje randfiguren in Bakersfield, Californië, en hun kat-enmuisspel om een paar miljoen dollar.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs,
Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen
nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu
maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton
Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan
hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder
dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen
voor River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als
het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te
krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers
zullen deze heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een
smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
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Het schandaal John Sandford 2015-08-18 Politiek. Moord. Een schandaal./br> Een invloedrijke senator wordt betrapt met
zeer belastend materiaal op zijn computer. De gouverneur gelooft echter in zijn onschuld, want de senator is veel te
intelligent om zoiets te laten gebeuren. Het zaakje stinkt. Het spoor van Lucas Davenports onderzoek leidt naar een
politieke regelaar die van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn, daarna – wat verontrustender is – naar de politie van
Minneapolis zelf, en uiteindelijk – het meest beangstigende – naar een vrouw die zelfs Machiavelli nog een paar lesjes in
manipulatie zou kunnen geven. Deze steenrijke erfgename heeft uitgesproken ideeën over hoe het er op de wereld aan
toe zou moeten gaan, plus het geld, het meedogenloze karakter en de koelbloedigheid om dit te laten gebeuren.
Bedrog Abigail Haas 2016-08-31 Na de succesvolle jeugdthriller 'Verraad' komt Abigail Haas met het spannende YAboek 'Bedrog'. Een pageturner voor fans van Abigail Haas, Mel Wallis de Vries en Heleen Vreeswijk. Oliver, Ethan en ik.
Daar begon het allemaal mee. Chloe ontmoet Ethan tijdens haar vakantiebaantje. Tegen al haar plannen in valt ze voor
hem. Ethan is aardig en zorgzaam. Bij hem voelt ze zich veilig, in tegenstelling tot thuis. Dan ontmoet ze Oliver, Ethans
oudere broer. Waar Ethan Chloe op haar gemak stelt, daagt Oliver haar door zijn ongewone vragen voortdurend uit.
Chloe doet haar uiterste best om Oliver te ontlopen – hij triggert iets in haar – maar er is geen ontkomen aan. Hun
onstuimige relatie houdt ze angstvallig geheim voor Ethan, met verstrekkende gevolgen: een brand, een gewonde en een
dode. Én de vraag wie van hen hier schuldig aan is... Reacties op 'Verraad' ‘Haas sleurt je in razende vaart naar het eind
[...] om pas in de laatste paar pagina’s messcherp toe te slaan.’ – 7Days ‘Bloedstollend spannend. De schrijfster weet de
lezer steeds op het verkeerde been te zetten.’ – Libris boekenkast ‘De perfecte thriller. Zo verslavend!’–
wondrousreads.com
The Go Programming Language Phrasebook David Chisnall 2012-05-01 The Go Programming Language Phrasebook
Essential Go code and idioms for all facets of the development process This guide gives you the code “phrases” you
need to quickly and effectively complete a wide variety of projects with Go, today’s most exciting new programming
language. Tested, easy-to-adapt code examples illuminate every step of Go development, helping you write highly
scalable, concurrent software. You’ll master Go-specific idioms for working with strings, collections, arrays, error handling,
goroutines, slices, maps, channels, numbers, dates, times, files, networking, web apps, the runtime, and more. Concise
and Accessible Easy to carry and easy to use: Ditch all those bulky books for one portable pocket guide Flexible and
Functional Packed with more than 100 customizable code snippets: Quickly create solid Go code to solve just about any
problem Register your book at informit.com/register for convenient access to downloads, updates, and corrections as

they become available.
Iets aan te geven Julian Barnes 2001 Essays van de francofiele Britse schrijver (1946- ) over o.a. de zangers Brassens
en Brel, de filmers Truffaut en Godard, de Tour de France en de schrijver Flaubert.
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…
De vrouwenverkoper Giorgio Faletti 2015-09-15 ‘In Milaan lopen ’s avonds na een bepaalde tijd alleen maar
politieagenten, kunstenaars, misdadigers en hoeren rond. En het is altijd moeilijk om te weten wie wat is.’ In het
decadente Milanese uitgaansleven handelt een mysterieuze man zijn duistere zaakjes af. Bravo heet hij. Bravo heeft een
beschamende handicap, ooit veroorzaakt door een akkefietje in de onderwereld toen hij verliefd was geworden op een
vrouw die van de maffiabaas was. Toch is zijn werkterrein nog steeds: vrouwen. Hij voorziet de rijken en machtigen van
het land van vrouwen. Hij verkoopt ze. Totdat er één verdwijnt en hijzelf in een nachtmerrie belandt waaruit ontsnappen
niet meer mogelijk lijkt. ‘Faletti is van wereldklasse, hij is groter dan groot.’ – Jeffery Deaver
De hemel boven Vietnam Duong Thu Huong 2012-02-01 Een oude man, die ‘de president’ genoemd wordt, is in
gedwongen retraite op het Vietnamese platteland. Ooit was hij een belangrijk, machtig man die het land moest leiden. Nu
verzinkt hij vaak in overpeinzingen en dwalen zijn gedachten af naar vroeger. Herinneringen aan zijn jeugd borrelen op;
vaak zijn die mooi, maar soms ook vol schaamte en verdriet. De oude man herinnert zich hoe hij langgeleden hopeloos
verliefd werd op een jonge vrouw met wie hij zijn leven wilde delen. Maar zijn partijgenoten lieten dat niet toe. Hij was
immers de vader van de natie.
Gin & Tonic Frédéric Du Bois 2018-10-03 De explosieve opkomst van gins - waarbij zelfs cocktailbars en restaurants hun
eigen gin creëren - ginmenu's in de meeste bars en het rijke aanbod merken en soorten in supermarkten en
speciaalzaken zorgen er voor dat de goede gin & tonic een blijver is. Iedereen zou over de nodige basiskennis moeten
beschikken. Welke gin hoort bij welke tonic, op welk moment en welke kruiden passen er in de ideale mix? Deze Gin en
Tonic-bijbel heeft zijn strepen verdiend en blijkt het ultieme naslagwerk. Frédéric Du Bois, ginexpert, en Isabel Boons,
culinair journaliste, bieden het antwoord op al je vragen, en geven je een aanzet voor jouw eigen creaties als

ginliefhebber. Met behulp van een zeer praktische indeling van de gins en de tonics maak je nooit meer de foute keuze.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er
is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Slecht nieuws Edward St Aubyn 2018 Bundeling van de vijf autobiografisch getinte romans met als hoofdfiguur Patrick
Melrose.
Verrassend aantrekkelijk Abby Green 2012-04-24 Lucy Proctor werkt in Londen als secretaresse voor de Griekse
zakenman Aristotle Levakis. Zijn minnaressen komen en gaan, en opgelucht constateert ze dat zij zijn type niet is. Voor
haar is het heel belangrijk dat ze onafhankelijk blijft en dat ze met haar salaris de zorg voor haar moeder kan betalen.
Aristotle is haar baas, zij is zijn secretaresse. Meer niet. Zo denkt Aristotle er ook over. Hij beseft dan ook heel goed dat
hij zich niet zo tot Lucy - die ook nog eens in alles verschilt van de vrouwen op wie hij gewoonlijk valt - aangetrokken zou
moeten voelen. Misschien kan een gezamenlijk zakenreisje naar Athene hem genezen van zijn verlangen naar haar? Dit
boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
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