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Dit is het eerste deel van de geweldige roman Zeven perfecte dagen. Het boek is verkrijgbaar in tien losse e-books en het complete boek is verkrijgbaar als e-book & als papieren boek. Deel 1: Sarah en Eddie zijn voor elkaar gemaakt. Ze weten het allebei zeker. Maar waarom belt hij haar dan niet? Zeven perfecte dagen. En toen verdween hij. Een liefdesverhaal met een geheim in het hart. Stel je voor dat je een
man ontmoet, een geweldige man, en zeven dagen met hem doorbrengt. Aan het einde van deze week ben je er zeker van: dit is hem, de Grote Liefde. En hij denkt hetzelfde. Er is geen twijfel mogelijk. Dan gaat hij op reis en belooft je dat hij zal bellen, nog vanaf het vliegveld. Maar hij belt niet. Hij laat niets horen. Je vrienden zeggen dat je hem moet vergeten, maar je weet dat ze ongelijk hebben. Er moet iets
gebeurd zijn, er moet een reden zijn voor zijn stilte, voor zijn verdwijning. En stel je nu eens voor dat je gelijk hebt. Er is een reden, maar die kun je niet veranderen. Want die reden, dat ben jij... Lezers op Goodreads over Zeven perfecte dagen 'Een verhaal dat je in het hart raakt.' 'Vol onverwachte gebeurtenissen, met warme personages.' 'Ik zat op het puntje van mijn stoel. Wat een aangrijpend boek!' 'Ik ga dit
aan iedereen aanraden.' 'In twee dagen uitgelezen, ik kon niet stoppen!'
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20102011 shows buyers how to pick the cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years of production. This book offers an exposf gas consumption lies, a do-it-yourself service manual, an archive of service bulletins granting free repairs, and more.
Dit E-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. 'Houd de dief!' is het negende deel in de populaire meidenserie Dagboek van een muts van schrijfster Rachel Renée Russell. Opnieuw een grappig verhaal over Nikki Maxwell, haar BFF’s, geheime liefde Brandon, en niet te vergeten haar aartsvijand MacKenzie die haar dagboek STEELT! Nikki is boos. De roddel gaat dat Brandon haar gekust heeft voor een stuk
pizza! Als WEDDENSCHAP! Dat beweert roddelkoningin MacKenzie tenminste. Maar dat kan niet waar zijn, toch? Als Nikki haar woede over MacKenzie uitstort, begaat ze een grote blunder. Brandon wil niks meer met haar te maken hebben. En dan pikt dramaqueen MacKenzie ook nog Nikki’s dagboek! HELP! Kijk ook op www.dagboekvaneenmuts.nl en abonneer je op de nieuwsbrief! Reacties op Dagboek van een
muts: ‘Een hilarisch over-the-top dagboekverhaal. Een dikke hit!’– NBD Biblion ‘Superleuke gebeurtenissen, verteld op een grappige, flapuit-achtige manier’ – CooleSuggesties.nl ‘Alleen al van de blije tekeningen word je gigavrolijk.’ – Tina
Based on tests conducted by Consumers Union, this guide rates new cars based on performance, handling, comfort, convenience, reliability, and fuel economy, and includes advice on options and safety statistics.
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Autobiografie van een jonge Ugandese vrouw, die als kind gedwongen werd dienst te nemen in Museveni's National Resistance Army.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht voor: de recente geschiedenis van populaire cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het Centrum voor Populaire Cultuur onder populaire cultuur verstaan en welke vragen ze eraan stellen; het werk van Van Zoonen hierbinnen over
politiek en populaire cultuur.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen
in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op
de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Zeemonsters en andere lekkernijen Beastly Boys Tweede deel in succesvolle serie Ulf is een jonge weerwolf. Hij is wees, en daarom woont hij in het reservaat van de Koninklijke Vereniging ter Bestrijding van Wreedheid tegen Beesten (KVBWB). In dit reservaat wonen zeldzame en bedreigde diersoorten. Als bij de KVBWB een zeemonster wordt binnengebracht, moet Ulf zijn leven op het spel zetten om het monster te redden. Maar de kwaadaardige baron Marackai is
terug... en er staan beesten op het menu! Kan Ulf het wrede beestenfeestmaal een halt toeroepen, of zal hij zelf als smakelijk toetje eindigen? De toekomst van de KVBWB hangt ervan af Dit is het tweede razend spannende avontuur van weerwolf Ulf in de serie Monsterlijk beestachtige zaken, een griezel-detectiveserie vol draken, monsters, reuzen en andere fantastische wezens.
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For the first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,” covers all used vehicles, packing this guide with insider tips to help the consumer make the safest and cheapest choice possible from cars and trucks of the past 25 years.
Als je op je achtentwintigste nog bij je zus in huis woont, uit verveling met je baas slaapt en een baan hebt waarbij je het grootste gedeelte van de tijd op de wc afleveringen van The Killing op je telefoon zit te kijken, weet je dat het tijd is voor een rigoureuze verandering, vindt Robin. Aangezien drank en mannen in haar leven meestal voor problemen zorgen, gaat ze met haar zus een weddenschap aan om een half jaar geen alcohol te drinken en met niemand naar bed te gaan. Via een advertentie op internet komt Robin in contact met ene Connor McFarland, die op zoek is naar een kindermeisje in een gehucht in Ierland. Dat lijkt Robin de perfectie locatie om haar weddenschap
te winnen. Ze stapt zonder aarzelen op het vliegtuig, maar Connor blijkt een totaal ander type dan ze dacht; ze hebben binnen tien minuten ruzie en de baan is ook niet wat hij haar had voorgespiegeld. Toch blijft ze, bij gebrek aan beter plan. Die impulsieve beslissing brengt haar een onverwachte vriendschap, hilarische verwikkelingen en... de kans om eindelijk de liefde van haar leven te vinden.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een
bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
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De Easy-compagnie, 506de Regiment, 101ste Luchtlandingsdivisie

Het leven van mensen die niet meer in God geloven maar toch een levensdoel zoeken.
Band of Brothers vertelt het persoonlijke verhaal van de soldaten van de bijzondere eenheid – Easy Company – die in de Tweede Wereldoorlog altijd en overal de gevaarlijkste opdrachten kreeg toebedeeld. Het authentieke verhaal is gebaseerd op urenlange interviews met de weinige overlevenden van Easy Company, aangevuld met brieven en dagboeknotities van de soldaten zelf. Stephen E.
Ambrose luisterde, noteerde en vergeleek alle verhalen met elkaar en schilderde uiteindelijk een haarscherp en aangrijpend beeld van het leven en de lotgevallen van deze Amerikaanse helden, in hun eigen woorden.
Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet goed waar ze is. Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de klas voor een werkweek. Maar wat is er met haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in te zitten! Zeker een grapje van één van de meisjes, zul je denken. Nu, dit is het begin van een fijne week, die Marjoleintje op het prachtige eiland
Vlieland heeft. Lonneke, haar vriendin, krijgt onverwachts een telegram van haar vader, die kapitein op een groot schip is, en de meisjes gaan hierdoor met schipper Bot de zee op. Wat ze verder in die week nog allemaal beleven, is teveel om op te noemen. Lees het zelf maar, het is enig en... je zou best met Marjoleintje mee hebben willen gaan! Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
'Meesterschap in Liefde, wijsheid van de Tolteken' is het bekendste boek van bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij ons zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en ideeën onze liefde ondermijnen en veel ellende en drama in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze emotionele wonden kunnen helen en de vrijheid
en vreugde in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons hebben. Zo krijgen we de speelsheid terug die van vitaal belang is voor liefdevolle relaties. Deze versie is een gebonden uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een dierbare! Dit boek geeft antwoord op vragen als: • Waarom veroorzaken ‘aanpassing’ en het ‘idee dat we perfect moeten zijn’ zelfafwijzing? • Hoe maakt
de sterke behoefte aan controle over de ander de meeste relaties kapot? • Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf? • Hoe leren we anderen accepteren en onszelf en anderen vergeven? 'Geluk kan alleen maar van binnenuit komen en is het resultaat van jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig kan maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde, wordt
dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel Ruiz
Zes maanden zonder
Lentekriebels
de tegenstelling voorbij
Wijsheid van de Tolteken
Identiteit en burgerschap in populaire Culturen
Houd de dief!
As Toyota skids into an ocean of problems and uncertainty continues in the U.S. automotive industry, Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20112012 shows buyers how to pick the cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years. Lemon-Aid guides are unlike any other car and truck books on the market. Phil Edmonston, Canada’s automotive Dr. Phil for 40 years, pulls no punches. Like five books in one, Lemon-Aid Used Cars and Trucks is an expos of car scams and gas consumption lies; a do-it-yourself service
manual; an independent guide that covers beaters, lemons, and collectibles; an archive of secret service bulletins granting free repairs; and a legal primer that even lawyers cant beat! Phil delivers the goods on free fixes for Chrysler, Ford, and GM engine, transmission, brake, and paint defects; lets you know about Corvette and Mustang tops that fly off; gives the lowdown on Honda, Hyundai, and Toyota engines and transmissions; and provides the latest information on computer module glitches.
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde
als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorie n en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke
verhoudingen en posities in ogenschouw.
verhalen
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Het Kinderboek vanuit een andere hoek
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