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Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van
de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway.
Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi
om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een
weeskind en wordt onder hoede genomen door haar
oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat
wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun
hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met
haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling
zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te
maken? En welke mysterieuze familiegeheimen
liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met
het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de
twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren met
haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef boeken in
verschillende genres onder diverse pseudoniemen,
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variërend van oude fictieve familieverhalen tot
thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in
20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan
100 miljoen keer verkocht zijn.
Hippe clubeigenaar Bobby, de zoon van Lucky
Santangelo, was op school hecht bevriend met het
steenrijke trio Denver Jones, Carolyn Henderson en
Annabelle Maestro. Denver is inmiddels een hotshot
advocate in LA. Carolyn is de assistente én
minnares van een invloedrijke senator van
Washington. En Annabelle, de bloedmooie dochter
van twee megafi lmsterren, slaat haar klauwen graag
in beroemde mannen. Als Annabelles moeder wordt
doodgeschoten in de slaapkamer van haar landhuis
in Beverly Hills, zoekt Annabelle haar oude vrienden
weer op. Samen met Lucky duiken ze in de vieze
zaakjes die tot de moord hebben geleid.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New
York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam:
Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer
getalenteerde detective van de New Yorkse politie,
maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter
wordt op zijn verjaardag verrast met een
surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog
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komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één
slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje
wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich
deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat
Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De
pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest
als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de
lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar ook
romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’
Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan
voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je
mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
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
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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...
Een ambtenaar bij de politieke staatspolitie in Berlijn
bespioneert honderd jaar lang in dienst van
wisselende machthebbers mogelijke opstandigen.
This guide is designed to help you prepare for the
MEF-CECP 2.0 exam. This guide assumes that you
have a basic knowledge of Ethernet, but no prior
knowledge of Carrier Ethernet. The guide covers all
topics that are included in the MEF-CECP 2.0 exam.
Material is presented systematically, beginning with
MEF service definitions (the core content that
accounts for most exam questions) and building
outward. Each lesson ends with a set of multiple
choice review questions, similar to those appearing
in the MEF-CECP 2.0 exam, to help you evaluate
your learning. The guide also includes strategic
guidance to help you focus your efforts and
efficiently prepare for the exam.
Autobiografisch relaas van een jonge blanke journalist die
zich afvraagt hoe je als blanke mee kunt strijden tegen
apartheid.
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
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beschermen,
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
De vriendinnen van de Women’s Murder Club zijn terug met
een nieuwe, geruchtmakende zaak. Een brandstichtende
dader lijkt het gemunt te hebben op machtige en rijke
koppels. Nadat het vierde echtpaar tragisch om het leven
komt door brandstichting, gaan brigadier Lindsay en haar
vriendinnen op onderzoek uit om de seriemoordenaar te
ontmantelen. Maar wanneer de aanwijzingen haar wel erg
dichtbij huis brengen, belandt ze in de benarde positie tussen
haar liefdesleven en haar werk. Welke uitweg kiest ze in dit
vreselijke dilemma? ‘De zevende hemel’ is het succesvolle
zevende deel van de 'Women’s Murder Club' reeks, een
bloedstollende thriller die je niet zomaar naast je neer kunt
leggen! James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens
werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer
dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal
meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels
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stonden
op nummer één
op de bestsellerlijst
van de New
York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met
Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de
meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit.
Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en
Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd.
Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn
naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen
en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award
van de Mystery Writers of America en de Literarian Award
van de National Book Foundation.
This book is an entry-level introduction to Carrier Ethernet,
intended for anyone new to Carrier Ethernet, including those
with little or no background in computer networking and/or
telecommunications. It has two aims: (1) to explain
networking technology leading up to and motivating Carrier
Ethernet and (2) to explain Carrier Ethernet conceptually
within this framework. This book was conceived to be a
prequel to Fujitsu's MEF-CECP Study Guide (any edition), but
can be used alone (as an introduction to Carrier Ethernet) or
in combination with other professional certification training
materials. Carrier Ethernet emerges in the overlap between
two highly evolved realms of commercial networking
technology: (1) enterprise1 computer networking and (2)
telecommunications networking. At one time these realms
were very distinct, but for some years now they have been
evolving toward convergence. Many professionals interested
in Carrier Ethernet lack fundamental knowledge in one or
both realms, as well as a clear framework for understanding
their convergence and Carrier Ethernet's place in the
evolution. Training resources for Carrier Ethernet professional
certification tend to assume significant background
knowledge and focus on mastering the details needed to
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book is designed to complement such material, focusing
instead on explaining the big picture, the core background
technologies, the context, the motivations, and the concepts
that underpin Carrier Ethernet. The main goal is to impart a
strong foundation for understanding Carrier Ethernet in a
general sense. A secondary goal is to offer insights into the
evolution of networking technology and the issues that
surround and motivate Carrier Ethernet. Chapter 1 provides a
synopsis of the book and a brief explanation of Carrier
Ethernet. Chapter 2 explains Ethernet in local area
networking, starting from first principles and simple contexts
and gradually building up to include MAC bridging and VLAN
bridging. Chapter 3 describes traditional Telecom technology
and wide area networking solutions prior to Carrier Ethernet.
Chapter 4 provides a high-level overview of Carrier Ethernet.
The appendix includes supportive details related to various of
topics covered in the book. This 2nd Edition of the book was
published mainly to change the book's subtitle.
Juan Cabrillo is de kapitein van de Oregon, een hightech
schip dat wordt bemand door voormalige militairen en
spionnen en dat de ene na de andere gevaarlijke missie
uitvoert. Na een geheime operatie tegen Iran in de Perzische
Golf ontdekt de bemanning een stuurloos ronddrijvend
cruiseschip, met honderden lijken aan dek. Terwijl Cabrillo
aan boord gaat om uit te zoeken wat er is gebeurd, wordt het
schip geteisterd door een aantal explosies. Op het nippertje
weet hij zichzelf en de enige overlevende van het cruiseschip
te redden...
Trailer Ze komt nooit meer terug Facebookpagina
Scandinavische Thrillers
Psychiater Andrew Marlowe heeft twee passies: zijn werk en
het schilderen. Hij is vrijgezel en leidt een overzichtelijk leven.
Wanneer de beroemde kunstschilder Robert Oliver zijn
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heeft
Gallery of Art met een mes te bewerken, wordt Marlowes
geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk
geheim de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem naar de
twee vrouwen die Oliver het beste gekend hebben - en naar
een drama dat zich in de bloeiperiode van het Franse
Impressionisme heeft afgespeeld. Elizabeth Kostova's
meesterlijke nieuwe roman voert ons van Washington naar
Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse psychiater
naar de ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde
naar laatste liefde. Zwanenroof is een verhaal over obsessie
en toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over
trouw - die aan een ander en die aan jezelf. '
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de
duisternis, en dat is precies waar ik thuishoor. Rome is lief,
teder en vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal haar laten
zien wie ik echt ben. En die zwarte diamant aan haar vinger
schuiven.
De Griekse tycoon Nikos Gionakis weet niet wat hij ziet als
Sara, zijn PA, terugkomt van vakantie. Ze heeft een
metamorfose ondergaan en is van muurbloempje veranderd
in een verpletterend mooie vrouw! Niet veel later ontdekt hij
dat hij haar met iets belangrijks kan helpen terwijl hij
tegelijkertijd in het geheim een deal kan sluiten. Een winwinsituatie, dus - vooral omdat Sara daarvoor net moet doen
alsof ze zijn minnares is! Als je net doet alsof je Nikos'
geliefde bent, dan moet je hem kussen... Sara beseft best dat
dit gevaarlijk is, maar gaat toch akkoord. Al na de eerste kus
is het onmogelijk hem te weerstaan en belandt ze bij hem in
bed. Wanneer blijkt dat die heerlijke nacht vol hartstocht niet
zonder gevolgen is gebleven, doet Nikos haar opnieuw een
verbijsterend voorstel...
This third edition of Fujitsu's popular MEF-CECP study guide
has been updated to align with MEF-CECP Certification
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C (the document
that governs
material from October 2015 until it is superseded). Like
previous editions of the study guide, this edition is designed
for two purposes: to help you prepare for the MEF-CECP
exam and to serve a practical general reference book
explaining MEF-defined Carrier Ethernet concepts and
standards. The guide features careful explanations,
numerous custom color graphics, and more than 200 practice
questions. The study guide assumes that you have a basic
understanding of Ethernet, but no prior knowledge of Carrier
Ethernet. The guide covers all topics that are included in the
MEF-CECP exam (specified by Blueprint C). Material is
presented systematically, beginning with MEF service
definitions (the core content that accounts for most exam
questions) and building outward. Each lesson ends with a set
of multiple-choice review questions similar to those appearing
in the MEF-CECP exam. Content in this edition of the study
guide has been expanded, restructured, and revised to align
with MEF-CECP Certification Blueprint C. Core lessons have
been updated to align with recently published MEF standards
(6.2, 10.3 and 45) that refine and augments Carrier Ethernet
service definitions and attributes.
This guide is designed to help you prepare for the MEFCECP exam. This guide assumes that you have a basic
knowledge of Ethernet, but no prior knowledge of Carrier
Ethernet. The guide covers all topics that are included in the
MEF-CECP exam. Material is presented systematically,
beginning with MEF service definitions (the core content that
accounts for most exam questions) and building outward.
Each lesson ends with a set of multiple choice review
questions, similar to those appearing in the MEF-CECP
exam, to help you evaluate your learning. The guide also
includes strategic guidance to help you focus your efforts and
efficiently prepare for the exam.
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Youp! Ooit vroeg
van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist
altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee
keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg
naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook
niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een
grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?

In De grote vragen snijdt Donald Palmer de belangrijkste
thema's aan die vanaf de Griekse oudheid centraal staan
in de westerse filosofie zoals de reden van ons bestaan
en de begrippen vrijheid, kunst, politiek en ethiek. Aan
de hand van ca. 500 door hem zelf gemaakte illustraties
bespreekt Palmer op toegankelijke en humoristische
wijze wat de grote filosofen over deze onderwerpen naar
voren hebben gebracht. Hij maakt met zijn boek duidelijk
dat waarlijk filosofisch onderzoek ons verrassende
inzichten kan verschaffen en een bevrijdende ervaring
kan zijn.
De vogelverschrikker is een hoffelijke knul met erwten in
plaats van hersenen en geweldige ideeën. Hij ontmoet
Jack, een jonge die zijn trouwe knecht wordt. De
vogelverschrikker houdt zijn normale taak - vogels
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en samen
dappere vogelverschrikker stort zich in angstaanjagende
gevaren - gevechten, schipbreuken, struikrovers en
oplichters - en het is aan Jack om hem keer op keer uit
de penarie te halen.
'Tegenwoordig kennen mensen van alles de prijs, maar
van niets de waarde.' Met deze beroemde woorden van
Oscar Wilde opent Raj Patel zijn boek, waarin hij
aantoont dat het een misvatting is om de prijzen van
artikelen te beschouwen als een manier om de wereld te
waarderen. De kosten van hamburgers bijvoorbeeld zijn
veel hoger – denk aan overgewicht en hartkwalen – dan
hun prijs in fastfoodketens doet vermoeden. We krijgen
gsm’s haast gratis bij een abonnement, maar vergeten
dat het noodzakelijke erts (coltan) gedolven wordt in de
mijnen van Congo door vrouwen die in slechte
omstandigheden en met het risico op mishandeling en
verkrachting nog geen 140 euro per jaar verdienen. Aan
de hand van deze en andere voorbeelden vraagt Patel
zich af op welke andere manier we de waarde van de
wereld kunnen uitdrukken en hoe we de balans in de
maatschappij kunnen hervinden. Hij focust daarbij op de
rol van de politiek in de mondiale economische crisis in
combinatie met de klimaat- en voedselcrisis.
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.
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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?
Achter gesloten deuren ligt een wereld van
mogelijkheden verborgen. Haal eruit wat erin zit! The
Secret leert ons dat we door middel van positief denken
kunnen manifesteren wat we voor onszelf wensen.
Echter, de focus op deze wet alleen is net zoiets als het
eten van alleen een toetje. Over een toetje zeggen we:
'Goh, dat was lekker, maar ik zit nog niet vol!' We willen
het volledige menu zien om een passende keuze te
maken, en zo onze honger te stillen. The Meta Secret
biedt een onthullende blik in de keuken van het
universum. Mel Gill leert ons onze bestelling in het juiste
perspectief te plaatsen. De wet van de
aantrekkingskracht is maar één van de zeven aloude
principes; The Meta Secret onthult de andere zes en
biedt een praktische methode om meer liefde, geluk,
humor en rijkdom aan te trekken.
Het ware verhaal van een bijzondere spirituele reis. De
hoofdpersoon, Paulo, lijdt onder een vreselijke vloek. Zijn
meester draagt hem op een tocht te maken op zoek naar
zijn beschermengel. Alleen door met hem in gesprek te
raken kan Paulo de confrontatie aan met zijn donkere
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Veertig dagen
lang reist
Chris door de hitte van de Mojavewoestijn, waar zij de
Walkuren ontmoeten, een groep vrouwen die door de
woestijn trekt om de waarheid over engelen te
verkondigen. De beschermengel is zowel het verslag van
een persoonlijke strijd, vol twijfels en angsten, als het
ware verhaal van twee mensen die alles op alles zetten
om elkaar te begrijpen.
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan
en licht de putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert
ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de
last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef het
ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van een
bericht over de ontdekking van honderden babylijkjes in
een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van een
vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden
meisjes opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in
wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen deze
slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun
eigen kinderen niet durfden te vertellen. Ze mochten als
jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en kregen
voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak
dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun
eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor
geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in
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een ander
kasteel. Tot
dat puzzelstukje
plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Kunstenares Monica Szabo is over de vijftig en
gescheiden. Jarenlang doceerde ze kunstgeschiedenis
en zorgde ze voor haar gezin. Nu haar kinderen
volwassen zijn, heeft ze eindelijk tijd voor zichzelf. Een
relatie met de rijke zakenman B. biedt haar alles wat
eeuwenlang was voorbehouden aan de grote mannelijke
kunstenaars: inspiratie, ruimte, geld en seks. Haar
'muze' inspireert haar tot het maken van een serie
erotische schilderijen, gebaseerd op de passie van
Christus. De tentoonstelling wordt een drukbezocht
mediacircus en maakt haar in één klap wereldberoemd
en vermogend. Maar dan verliest B. zijn fortuin. Moet zij
nu voor hem zorgen? Deze vurige en provocerende
roman toont Gordons zeer eigen vorm van feminisme,
haar humor en haar originele visie op esthetiek,
machtsverhoudingen, erotiek en de verlangens van
vrouwen. 'Het boek heeft een opmerkelijke sensualiteit...
In de bedscènes weerklinkt de schoonheid en het
mysterie van het menselijk lichaam. Maaltijden worden
intens zintuiglijke genoegens.' Newsday Mary Gordon
(1949) is McIntosh Professor of English aan Barnard
College en schreef bekroonde romans, korte verhalen en
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Het gezelschap
van vrouwen (The
Company of Women). Ze woont met haar man in New
York en Rhode Island.
In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een
dove, zwarte man en een blanke, stomme vrouw verliefd
op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin
ze leven, maar raken elkaar – en hun baby - op
noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang blijven ze van
elkaar gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke
hindernissen, maar een gedeeld geheim, een
onverklaarbare aantrekkingskracht en een buitengewone
liefde trekken hen naar elkaar toe... Zullen ze ooit
herenigd worden?
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