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Striker, een bedrijf gespecialiseerd in oliemanagement, doet een verbazingwekkende ontdekking tijdens een
routineonderzoek naar de ligging van een kleine oliereserve aan de kust van Equatoriaal Guinea. Op een seismogram is
te zien dat onder het kleine olieveld een veld ligt dat meer olie bevat dan heel Saoudi-Arabië. Striker is van mening dat
het eigenaar van het olieveld is, door een getekende overeenkomst, en dus in feite heel Equatoriaal Guinea bezit. Met de
hulp van de cia en de militaire organisatie Hadrian wil Striker de huidige regering omverwerpen en zo controle over het
land krijgen. Een geheimzinnig document, dat alleen bekend is onder de naam Het Hadrianus Memorandum, blijkt hierin
van essentieel belang.
Psychiatrie Een Inleiding: 8th EditionPearson Education
Gedichten van de Zuid-Afrikaanse dichteres (1952- ) met vertaling.
Een ontroerende roman over een vrouw op het keerpunt van haar leven, een moedige vrouw die op eigen kracht de
wereld ontdekt. Mary is te dik en dat weet ze. Ze leidt een geïsoleerd bestaan in Leaford, haar man is de enige persoon
die haar leven nog enige kleur geeft. Maar aan de vooravond van hun vijfentwintigjarige huwelijksfeest komt hij niet meer
thuis en lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Er rest Mary niets anders dan haar huis te verlaten. Met een scherp oog
voor menselijke verhoudingen en haar verfijnde pen beschrijft Lori Lansens de zoektocht van Mary Gooch naar haar
man; een zoektocht waarbij ze vooral zichzelf vindt.
Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente en onweerstaanbare Damien Stark ontmoet,
krijgt ze het gevoel dat hij de ware is. Hoewel ze gehecht is aan haar vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij vult
haar aan en maakt haar leven compleet. Wat begon als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch lijkt het verleden de twee
geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki en Damien gebeurtenissen uit het verleden achter zich laten en zich voorgoed aan elkaar
overgeven? Bezit mij is het tweede deel uit de Stark-trilogie.
Vrienden voor het leven is het verhaal van drie vriendinnen die op weg naar volwassenheid verwikkeld raken in een zonderlinge
driehoeksverhouding. Benny en Eve, twee hartsvriendinnen uit het Ierse dorpje Knockglen, gaan in Dublin studeren en sluiten
daar al snel vriendschap met de aantrekkelijke en ambitieuze Nan. Het opwindende studentenleven brengt hun echter niet alleen
geluk maar ook verdriet.

Studieboek voor het hoger onderwijs.
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