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Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel
liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten
door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar
knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One
de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde
parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel
veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld
van de ondergang te redden...
Very few careers can offer you the freedom, flexibility and income that day trading does. As a day trader, you can live and work
anywhere in the world. You can decide when to work and when not to work. You only answer to yourself. That is the life of the
successful day trader. Many people aspire to it, but very few succeed. Day trading is not gambling or an online poker game. To be
successful at day trading you need the right tools and you need to be motivated, to work hard, and to persevere.At the beginning
of my trading career, a pharmaceutical company announced some positive results for one of its drugs and its stock jumped from
$1 to over $55 in just two days. Two days! I was a beginner at the time. I was the amateur. I purchased 1,000 shares at $4 and
sold them at over $10. On my very first beginner trade, I made $6,000 in a matter of minutes.It was pure luck. I honestly had no
idea what I was doing. Within a few weeks I had lost that entire $6,000 by making mistakes in other trades. I was lucky. My first
stupid trade was my lucky one. Other people are not so lucky. For many, their first mistake is their last trade because in just a few
minutes, in one simple trade, they lose all of the money they had worked so hard for. With their account at zero, they walk away
from day trading.As a new day trader you should never lose sight of the fact that you are competing with professional traders on
Wall Street and other experienced traders around the world who are very serious, highly equipped with advanced education and
tools, and most importantly, committed to making money.Day trading is not gambling. It is not a hobby. You must approach day
trading very, very seriously. As such, I wake up early, go for a run, take a shower, get dressed, eat breakfast, and fire up my
trading station before the markets open in New York. I am awake. I am alert. I am motivated when I sit down and start working on
the list of stocks I will watch that day. This morning routine has tremendously helped my mental preparation for coming into the
market. Whatever your routine is, starting the morning in a similar fashion will pay invaluable dividends.Rolling out of bed and
throwing water on your face 15 minutes before the opening bell just does not give you sufficient time to be prepared for the
market's opening. Sitting at your computer in your pajamas or underwear does not put you in the right mindset to attack the
market. I know. I've experienced all of these scenarios.In How to Day Trade for a Living, I will show you how you too can take
control over your life and have success in day trading on the stock market. I love teaching. It's my passion. In this book, I use
simple and easy to understand words to explain the strategies and concepts you need to know to launch yourself into day trading
on the stock market. This book is definitely NOT a difficult, technical, hard to understand, complicated and complex guide to the
stock market. It's concise. It's practical. It's written for everyone. You can learn how to beat Wall Street at its own game. And, as a
purchaser of my book, you will also receive a membership in my community of day traders at www.vancouver-traders.com. You
can monitor my screen in real time, watch me trade the strategies explained in his book, and ask questions of me and other
traders in our private chat room.I invite you to join me in the world of day trading. I'm a real person who you can connect with. I'm
not just a photograph here on the Amazon site. I love what I do. You can follow my blog post under Author Updates on my Author
page on Amazon. It's honest. You'll see I lose some days. You can read the reviews of my book. I know you will learn much about
day trading and the stock market from studying my book. You can join at no cost and with no obligation my community of day
traders at www.vancouver-traders.com. You can ask us questions. Practical, hands-on knowledge. That's How to Day Trade for a
Living.
Als klein meisje rebelleert de Afghaanse Maryam al tegen het tweederangs bestaan dat haar lot zal zijn als ze eenmaal een
volwassen vrouw is. Ze wil liever als jongetje door het leven, maar wordt in haar klas al snel ontmaskerd. Als opstandige tiener in
het levendige Kabul van de jaren zeventig droomt Maryam van een nieuw leven van vrijheid in Amerika. Haar vader beslist echter
anders en arrangeert een huwelijk met een traditionele man, die haar slaat, misbruikt en verkracht. Ze is zielsgelukkig als ze in
verwachting is en nadat haar zoontje is geboren besluit ze haar gewelddadige man te ontvluchten. Maar hij weet Maryam in
Amerika te traceren en kidnapt hun kind. Jarenlang zoekt ze vergeefs naar haar gestolen zoon, radeloos van bezorgdheid over
zijn lot in het door de taliban onderdrukte en door burgeroorlog geteisterde Afghanistan. Voor de liefde van mijn zoon is het
tragische en ontroerende verhaal van een vrouw die, gekweld door haar enorme verlies, vastberaden is haar zoon terug te vinden
en met verbetenheid vecht voor vrijheid en gelijke rechten voor de vrouwen in Afghanistan. ‘Als je deze maand maar één boek
leest, lees dan Voor de liefde van mijn zoon van Jean Sasson. Dit boek, dat speelt tegen de achtergrond van het Aghanistan van
de jaren zeventig, verbindt vrijheid, gelijk en kracht met de allesoverheersende liefde voor een kind. [...] Het gevolg: een roman die
je niet meer loslaat.’ – Kek mama
De bewoners van het Schotse eiland Parla zijn nog altijd in diepe rouw over het verlies van een van hen als er op een dag een
man meer dood dan levend aanspoelt bij de rotsen van Sye. Is het Tom, de echtgenoot van Maggie die vier jaar geleden in de
golven verdween toen hij een jongen redde van de verdrinkingsdood? Al snel wordt duidelijk dat hij het niet is, maar wie is deze
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grote sterke man die zijn geheugen kwijt lijkt te zijn wel? Voor sommige bewoners is hij de mythische fi guur de Visman uit een
oude legende, die hoop brengt aan alle mensen. De aangespoelde man maakt bij de eilandbewoners allerlei gevoelens los die zij
zorgvuldig weggestopt hadden. De oude verpleegster Tabitha, die hem liefdevol verzorgt, zoekt voor het eerst in jaren weer
contact met haar zus; Nathan, die zijn vrouw Kitty heeft bedrogen, vraagt haar bij hem terug te keren; en Maggie, die voor het
eerst weer gevoelens van liefde durft toe te laten, begint een gepassioneerde relatie met de vreemdeling. Maar als de dagen
verstrijken en de man op krachten is gekomen, wordt het tijd dat hij zijn eigen verhaal vertelt. Eilanders is een duizelingwekkend
mooie roman over liefde, verlies en de kracht van de zee, die geeft en neemt, en over mythen die het leven van een hele
gemeenschap kunnen beinvloeden.

De Italiaanse renaissance was de bakermat van moderne gedachten over republikeinse vrijheid, democratie,
machtsevenwichten, de stimulerende werking van de concurrentie en nog veel meer. Toch is over de periode waarin al
deze ideeën ontstonden, de 14e en 15e eeuw, verhoudingsgewijs weinig bekend, terwijl deze tijd in veel opzichten een
merkwaardige gelijkenis vertoont met de onze. Een zich verdiepen in deze periode kan daarom ook bijdragen tot een
beter begrip van onze eigen historische situatie. Leonardo Bruni was de eerste die dit nieuwe denken onder woorden
heeft gebracht. Zijn invloed op de latere denkers van de renaissance is groot geweest en daarmee heeft hij indirect de
geschiedenis van het politieke denken van de gehele moderne westelijke wereld bepaald. Een goede reden voor een
Nederlandse vertaling van de Lofrede of Florence, een jeugdwerk van deze Florentijnse humanist waarin de kiemen
worden gelegd van de ideeën die hij later in zijn rijpere werken nader uitwerkt.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland,
maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit
is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan
het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De
ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Sections 1-2. Keyword Index.--Section 3. Personal author index.--Section 4. Corporate author index.-- Section 5.
Contract/grant number index, NTIS order/report number index 1-E.--Section 6. NTIS order/report number index F-Z.
Comprehensive directory of databases as well as services "involved in the production and distribution of information in electronic
form." There is a detailed subject index and function/service classification as well as name, keyword, and geographical location
indexes.
A reference guide to the prices of paperback collectible books and a bibliography of paperback imprints. Lists all mass market
paperbacks published in the United States between 1939 and 1959 ; some publishers are listed through 1965. Includes selected
Canadian, pre-1939 and post 1959 books based on colector interest. Lists over 30,000 entries under their imprint names and
imprint code numbers.
This series catalogues the Educational Test Service (ETS) database of standardized tests. Each volume describes tests used in a
specific academic or diagnostic discipline. Every entry includes a full description of the test, its title, author, source and age or
grade level.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter,
Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de
kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer
dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd
is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets
wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
For more than 40 years, Computerworld has been the leading source of technology news and information for IT influencers
worldwide. Computerworld's award-winning Web site (Computerworld.com), twice-monthly publication, focused conference series
and custom research form the hub of the world's largest global IT media network.
The encyclopedia of the newspaper industry.
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