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Dutch description: Wie de Groningse senaatskamer betreedt, wordt aangekeken door
vele statige gezichten boven plechtige toga's en stralend witte beffen. Achter deze
hoogleraarportretten gaan verrassende verhalen schuil. Dit boek vertelt de
fascinerende geschiedenis van de Groningse senaatsgalerij, die ooit in 1618 begon met
vier portretten van de eerste rectoren, die de universiteit in de eeuwen daarna
academische glans verschafte, die de gemoederen van de geleerden soms danig
bezighield en die de afgelopen jaren een opmerkelijke revival beleefde. Jolanda
Oosterheert verhaalt over de hemelbollen van Nicolaus Mulerius, de japonse rok van
Johannes Mensinga en de 'hofschilders' van Academie Minerva die de universiteit van
vele portretten heeft voorzien. Tevens schetst ze de geschiedenis van de verblijfplaats
van de galerij: de verschillende academische gebouwen, waar branden woedden,
renovaties werden verricht en waar ooit behalve studenten en hun hoogleraren ook
kippen en geiten rondliepen. De bijdragen van Rudi Ekkart, Lyckle de Vries, Klaas van
Berkel, Franck Smit, Brigitte Hekker en Carolien ten Bruggencate, allen over
onderwerpen die op de een of andere manier raken aan de portrettencollectie van de
RUG, geven deze catalogus een extra dimensie. Jolanda Oosterheert studeerde
geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft onder
andere opdrachten uitgevoerd voor het Universiteitsmuseum, de Commissie
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Geschiedschrijving RUG en het Rijksmuseum Amsterdam.
Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French,
Spanish, Dutch.Dit compacte pocketbook biedt een samenvatting van A Guide to the
Project Management Body of Knowledge, beter bekend als PMBOK® Guide. Het biedt
een snelle introductie en een helder gestructureerd overzicht van dit framework voor
projectmanagement. Deze pocketguide is bestemd voor iedereen die meer wil weten
over de PMBOK® Guide of over een systematische aanpak voor projectmanagement.
Dit boek is ook zeer nuttig voor projectteamleden in een omgeving waar gebruik wordt
gemaakt van de PMBOK® Guide.De doelstelling van dit pocketboekje is:- Snel inzicht
bieden in de inhoud van de PMBOK® Guide en van het Project Management Institute
(PMI) als organisatie.- Bewustwording creëren bij een breder publiek over de waarde
voor hen van de PMBOK® Guide en PMI. Het behandelt de essentiële onderwerpen en
thema s op het gebied van projectmanagement volgens de PMBOK® Guide: - de
essentiële terminologie en definities binnen het vakgebied projectmanagement;- een
beknopt overzicht van de activiteiten van PMI Inc., en de standaarden die door deze
organisatie zijn ontwikkeld: PMBOK® Guide, Standard for Project Portfolio
Management, Standard for Program Management en andere standaarden.- de essentie
van de Projectlevenscyclus en -organisatie. - de essentiële kennisgebieden en
processen van projectmanagement.De inhoud van dit boek is gebaseerd op de
PMBOK® Guide 5th edition uit 2013. Kortom, dit boekje is een complete maar
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beknopte beschrijving van de PMBOK® Guide, voor iedereen die te maken heeft met
projecten of projectmanagement, en dat voor slechts 15,95!
In het Europa van de negende eeuw weet een ambitieuze vrouw het hoogste kerkelijke
ambt te bereiken door zich als man voor te doen.
De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een allegaartje van
Aardse minder-heden die besloten hun heil tussen de sterren te zoeken. De
afstammelingen daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van het subcontinent
Shant. In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome, de Man zonder Gezicht,
gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving: iedere volwassen inwoner van
Shant draagt een explosieve halsband met unieke kleurcodering. Wie zich misdraagt,
raakt letterlijk het hoofd kwijt! In kanton Bastern groeit de jonge Mur op in de schaduw
van de tempel van de Chilieten, een misogyne religieuze orde die er de plak voert.
Volgens de plaatselijke gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als Zuivere Knaap
alvorens zelf Chiliet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien
komen er vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende
geruchten over moordende hordes rode barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt
zich af waarom de Anome er niets aan lijkt te gaan doen... De Anome is het eerste
boek in de Durdane trilogie, en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie
van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight
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editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4
pagina's uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.
Summary: Dit boek laat de lezer in zesenvijftig schrijversportretten kennismaken met de
breedte en de rijkdom van de Nederlandstalige literatuur sinds 1880. Zoals alle
geschiedenissen is ook deze kleine geschiedenis selectief. In dit boek draait het om de
vraag wat er gebeurt wanneer we een louter vrouwelijke lijn door de moderne
Nederlandse en Vlaamse literatuur trekken. "Schrijvende vrouwen" toont de grote
variëteit aan vrouwelijke stemmen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
Cliënten en patiënten hebben recht op goede zorg en begeleiding van up-to-date
geschoolde professionals. Goed uitgevoerde werkbegeleiding, toetsing en beoordeling
helpen bij het opleiden én het behouden van vakmensen in zorg en welzijn. Naast het
coachen van leerlingen/studenten (werkbegeleiding) is het steeds vaker een taak van
professionals om collega's te coachen en te toetsen en vervolgens te beoordelen op
hun vaardigheden, bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG: zijn ze nog voldoende
bekwaam? Toetsen en beoordelen worden vaak als lastig ervaren. Het is daarom
noodzakelijk om medewerkers toe te rusten om dit eerlijk en objectief te kunnen doen.
Dit boek biedt praktische handvatten in gespreks- en begeleidingsmethodieken,
beoordelings- en toetsvormen. Het daagt de professional uit om kritisch naar zichzelf te
kijken en de eigen valkuilen bij coaching, toetsen en beoordelen te herkennen. Het
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boek is te gebruiken als naslagwerk voor opleiders, voor training van werkbegeleiders,
toetsers en beoordelaars (assessoren). De praktijk van zorg, welzijn en onderwijs
verandert voortdurend. Dat rechtvaardigt een actualisatie van dit boek over het
opleiden van studenten en professionals. Thema's die nieuw of aangepast zijn op basis
van onderwijsvernieuwingen zijn praktijkleren en het werken vanuit leervragen. De
WACKER-methode bij toetsen en beoordelen is uitgebreid met voorbereiding en
afronding en heet nu de VROEG-WACKER-NU-methode. Begeleiden van volwassen
studenten en zij-instromers komt voort uit een verandering van de arbeidsmarkt. Het is
belangrijk om jongeren én ouderen te motiveren en te behouden voor het beroep.
Daarom hebben de thema's motivatie, oplossingsgericht begeleiden en praktische
reflectiemethoden een plek gekregen in deze herziene versie.
Summary: Dit boek gaat over belangrijke thema's in het werk van Willem Frederik
Hermans, in het bijzonder de boeken "De donkere kamer van Damokles" en "Nooit
meer slapen". Sonja Pos ontdekte daarin 'navolging', 'zondebokprocessen' en 'rivaliteit',
begrippen die de Franse cultuurfilosoof René Girard onder de aandacht bracht en die
zij uiteenzet. Verder toont de schrijfster aan dat Hermans zich miskend voelde en via
zijn boeken naar erkenning streefde. Zijn angst om verloren te gaan, was een
wezenlijke drijfveer van zijn schrijverschap. Keer op keer heeft hij weergegeven hoe de
dagelijkse werkelijkheid, soms plotseling, door onheil in het groot, moedwillig kwaad of
onbegrip binnen een kleine kring, maar soms ook met kleine maar catastrofale
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verschuivingen, tot een staat van chaos en verwording werd teruggebracht. Deze
studie biedt een beter inzicht in het schrijverschap van Hermans.
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 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.
`Ondraaglijk is de achtste thriller van Sophie Hannah waarin het politieduo Simon
Waterhouse en Charlie Zailer een rol hebben. Als Gaby s vlucht naar huis opeens
vanaf een ander vliegveld vertrekt, worden de passagiers van haar vlucht per bus
vervoerd. Gaby raakt in gesprek met Lauren, een zenuwachtige jonge vrouw. Gaby
komt er al snel achter dat het geen toeval is dat Lauren op haar vlucht zat, als Lauren
eruit flapt dat een onschuldige man de gevangenis ingaat voor een moord die hij niet
heeft gepleegd. Het slachtoffer is Francine, de vrouw van Gaby s grote liefde Tim. Tim
heeft de moord op zijn vrouw bekend, en zelfs bewijs geleverd. Het enige dat ontbreekt
Page 6/15

Download File PDF Minolta 2300dl Service Manual
is een motief: hij zegt geen idee te hebben waarom hij zijn vrouw heeft vermoord
Sophie Hannah won met `Ondraaglijk de National Book Award voor Thriller van het
Jaar 2013.
Een overzicht in woord en beeld van het Duitse expressionisme in de schilderkunst (ca.
1905-1920).
Explores the notion of 'textual mobility' from a theoretical, book historical and
descriptive perspective.
Encyclopedie van het industrieel ontwerpen van de twintigste eeuw.
Zomer 1958. Een rijke, aristocratische familie geniet in Cornwall van een idyllische
vakantie. Hun geluk wordt echter verstoord door een bizar sterfgeval. De tragische
gebeurtenis breekt het hart van de jonge Celestria Montague – en maakt bovendien
een abrupt einde aan haar dromen. Aangemoedigd door haar grootvader, een
flamboyante Amerikaanse misdaadbaron, gaat Celestria op onderzoek uit. En te
midden van de sinaasappelboomgaarden, langs de ruige kust van Zuid-Italië, belandt
ze in een verwarrend doolhof vol misleidingen. Hier wordt Celestria's geloof in haar
familie én in de liefde zwaar op de proef gesteld...
Voor Victoria Cunningham, die al jong haar ouders verloor, was het huis van haar oma altijd
een veilige, bijna magische plek. Ze bracht er elke zomer haar vakantie door met haar neefje
Guy en zijn vriendje Richard. Tijdens die idyllische vakanties sluiten de drie kinderen
vriendschap voor het leven. Jaren later trouwt Victoria met Richard, maar als hij komt te
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overlijden, ontdekt ze dat hun huwelijk een farce is geweest. Ze besluit met haar zoon Jake af
te reizen naar het Venetiaanse huis. Daar stuit ze op familiegeheimen, maar ze ontmoet ook
fotograaf Patrick Hammond. Opnieuw bloeit er een mooie vriendschap op in het Venetiaanse
huis – en misschien wel meer dan dat...
Zal ik je vertellen over het jaar dat ik de liefde ontdekte? Ik was van twee kostscholen afgetrapt
en het laatste wat ik wilde, was naar die derde, hier, aan de kust van East Anglia. Maar zonder
het St. Oswald had ik niet de vissershut ontdekt met zijn roodgloeiende kachel, gestreepte
dekens en zeemonstersoep. Zonder het St. Oswald had ik niet de jongen ontmoet met de
mooie ogen, de vage glimlach en zijn mistig verleden. Zonder het St. Oswald had ik Finn niet
ontmoet. En zonder Finn zou er geen verhaal zijn. Een boek dat je niet loslaat, intens en met
een verrassende wending aan het einde. Een boek dat met geen ander boek te vergelijken is.
Dutch description: Een literaire vertaling is voor veel lezers de enige manier om iets te weten
te komen over een andere nationale literatuur. Andere vormen van kunst als schilderkunst en
muziek beschikken over een universele 'taal'. Maar dat geldt niet voor literatuur. Zeker voor de
Nederlandse literatuur is vertalen altijd noodzakelijk om de buitenlandse lezer te bereiken. En
als dat lukt, is daar een lang proces van selectie en receptie aan vooraf gegaan; door
bijvoorbeeld de buitenlandse uitgever, de vertaler en de buitenlandse recensent, en uiteindelijk
natuurlijk de buitenlandse lezer.In deze bundel komen verschillende vormen van onderzoek
naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied in het buitenland aan bod.
Daaruit blijkt dat de context waarin de vertaalde literatuur functioneert een cruciale rol speelt
en dat het optreden van 'bemiddelaars' van groot belang kan zijn. En: bibliografisch onderzoek
blijft het onontbeerlijke fundament voor elk receptieonderzoek. Daarnaast worden traditionele
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concepten als 'nationale literatuur', 'de canon' en 'receptie' ter discussie gesteld en komt de
'onbeschrijfelijke onbeschrijfbaarheid van de Nederlandse literatuur in het buitenland' aan de
orde. Om, net als Herbert van Uffelen, Gerrit Krol te citeren: 'Toeval dat na de gebeurtenis
noodzaak bleek.'
Amsterdam. Een vrouw verdwijnt. Haar echtgenoot wordt verhoord door een begripvolle
politieagent en gaat te rade bij zijn schoonouders. De vrouw heeft een oud huis gehuurd, ver
weg, in Wales. Om een nieuwe start te maken. Ze wil dingen vergeten, is gevlucht voor lastige
situaties en pijnlijk nieuws. Maar ook begint ze onbewust weer op te bouwen. Misschien komt
alles toch nog goed. Het is november, het wordt december. Een botte schapenboer slacht een
lam, een huisarts zit zich dood te roken in zijn lege praktijk, de vrouw laat haar haren kort
knippen door de plaatselijke kapster. Van de tien witte ganzen op het veld bij het huis zijn er na
twee maanden nog vier over. En wat moet ze met de vriendelijke maar ongrijpbare jongen die
op een nevelige namiddag over de muur rondom haar tuin springt? De dag voor kerst schepen
de echtgenoot en de politieagent zich in op de boot naar Hull. Ze komen steeds dichterbij, de
tijd begint te dringen.
‘Dietrich Bonhoeffer 1906-1945’ is de meest betrouwbare biografie over Bonhoeffer.
Ferdinand Schlingensiepen is een eminente kenner van Bonhoeffers leven en werk. Wie was
deze theoloog? De auteur put uit vele bronnen: brieven, gedichten, gebeden, liederen en
aantekeningen. Zijn werk is het resultaat van jarenlang systematisch onderzoek en het gebruik
van nieuw bronmateriaal. Hij zet een compleet beeld neer van Bonhoeffer als theoloog,
schrijver, verzetsstrijder en persoon. ij Hij Gerard Dekker en Gerard den Hertog
Neem nooit afscheidAmbo|Anthos
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Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor jongens. Zij zoekt verkering met Tibo, maar
dat gaat helemaal verkeerd als schoolgenote Céline in beeld komt. Vanaf ca. 15 jaar.
Artwork by Luc Tuymans. Edited by Stephan Berg. Text by Konrad Bitterli.
Als Reba Lafferty wordt geboren is haar rijke vader Nord Lafferty al ver in de vijftig. Hij verwent
haar schandalig en heeft haar door de jaren heen al meerdere malen de hand boven het hoofd
gehouden als ze weer eens de wet had overtreden. Maar als hij er een keer niet is om haar te
helpen, wordt ze veroordeeld voor fraude. Bijna twee jaar later wordt ze vrijgelaten. Om te
voorkomen dat ze onmiddellijk weer op het verkeerde pad terecht komt, huurt haar vader
Kinsey Millhone in. Wat in de eerste instantie een makkelijke opdracht lijkt, wordt ineens een
stuk moeilijker als Reba’s oude vrienden haar komen opzoeken. Vooral haar oude baas Alan
Beckwith zou nog wel eens voor problemen kunnen zorgen...
De tenkoclub De regels: mannen, kinderen, winkelen, wijn en chocola zijn belangrijk – maar
niet zo belangrijk als je vriendinnen. Als zij je nodig hebben, dan sta je voor hen klaar. De
clubleden: Freddie, Tamsin, Reagan en Sarah. Ze kennen elkaar van de universiteit. Hoe
verschillend ze ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze genieten met volle teugen
van hun leven. Tijdens de lange avonden waarin ze wijn drinken en hun romantische
verwikkelingen bespreken vormen ze de tenkoclub en beloven ze er onvoorwaardelijk voor
elkaar te zullen zijn. Lidmaatschap: na twintig jaar wordt hun belofte ernstig op de proef
gesteld… Elizabeth Noble woont in New York met haar man en twee dochters. Ze schreef
eerder drie andere romans, waaronder De leesclub en Wat ik mijn dochters nog wil vertellen.
De vader van Belle wordt gevangengenomen door een vreselijk beest. Belle wil hem redden
en vraagt het beest haar gevangen te houden in plaats van haar vader. Het beest gaat
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akkoord. Na een tijdje mist Belle haar vader zo erg, dat het beest haar laat gaan. Hij houdt
immers van haar. Maar als Belle niet ook van hem gaat houden, zal de betovering die over
hem is uitgesproken nooit verbroken worden. Sprookje met het thema dat schoonheid van
binnen zit, hoewel de schoonheid van Belle ook aan de buitenkant zit.
Drie romans met een vrouwelijke privé-detective in de hoofdrol.
Misschien nog moeilijker dan je kind voor het eerst naar school brengen, is het voor het eerst
alleen op vakantie laten gaan. Lena Trainor heeft net met pijn in haar hart haar dochter Sarah
op de bus naar zomerkamp gezet, als er een tweede bus arriveert om de kinderen op te halen.
Niemand blijkt iets te weten van de eerste bus. Sarah is samen met drie andere kinderen
ontvoerd, en binnen enkele uren ontvangen de ouders een mail waarin een miljoen dollar
wordt geëist. Terwijl de ouders van de gekidnapte kinderen hun ergste nachmerries beleven
en hun huwelijken steeds meer onder druk komen te staan, probeert de politie de waarheid te
vinden tussen de leugens en tegenstrijdige verklaringen.'
” In de aandacht: de nieuwe homiletiek van prof. dr. Kees de Ruijter.Roberta Rich De
vroedvrouw van Venetië 330 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023994466Venetië, 1575.
Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met haar geheime
kraamtechniek.Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met
haar geheime kraamtechniek. Op een nacht wordt ze te hulp geroepen door de graaf van
Padovani. Zijn vrouw en kind dreigen tijdens de bevalling te bezwijken. Het is een gevaarlijk
verzoek, want het is Joden bij pauselijk edict verboden christenen medische hulp te verlenen.
Hannah stemt toe en vraagt een astronomisch bedrag voor haar diensten met het geld hoopt
ze haar man Isaak vrij te kunnen kopen, die op Malta gevangen zit. Hannahs beslissing heeft
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grote gevolgen. Ze raakt verstrikt in een web van familievetes, verraad en hebzucht. Niet
alleen haar eigen leven loopt gevaar, ook dat van de baby die zonder haar hulp dood geboren
zou zijn. De schuwe Hannah komt tot daden die ze niet voor mogelijk had gehouden.

Kannst du schon bis 100 zählen? In diesem Buch haben sich 50 Tiere versteckt.
Finde heraus welche, indem du der Reihe nach die Zahlen 1 bis 100 mit Strichen
verbindest. Zum Schluss kannst du die Bilder bunt ausmalen. Erster Rätselspaß
für die Kleinen: Mit diesem Punkt zu Punkt Malbuch für Kinder ab 4 Jahren wird
ihr Kind auf eine Safari geschickt und lernt dabei ganz spielerisch den
Zahlenraum bis 100 kennen. Gleichzeitig werden Kreativität, Konzentration und
motorische Fähigkeiten gefördert. Das Punkt zu Punkt Malbuch im Überblick: 50
tolle und abwechslungsreiche Punkt zu Punkt Motive zum Verbinden und
Ausmalen Themenwelt Tiere (Von A wie Affe bis Z wie Zebra) Zahlenraum
1-100: Ideal zum Zahlen lernen und üben Geeignet für Kinder zwischen 4 - 8
Jahren Praktisches Format Fördert Konzentrationsfähigkeit Tolles Geschenk Wir
wünschen Dir viel Spaß mit Nina Sue's Punkt zu Punkt Malbuch!
Het lichaam van een student wordt gevonden in de streng afgesloten militaire
academie van Venetië. Het is de zoon van arts en voormalig parlementslid dokter
Moro, die een smetteloze reputatie heeft. Dokter Moro en zijn vrouw weigeren te
geloven dat hun zoon zelfmoord heeft gepleegd. Toch zijn ze niet erg bereid mee
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te werken aan het onderzoek. Commissario Brunetti ontdekt verontrustende
feiten die angstvallig stil worden gehouden door de machtige elite van zijn land in
het algemeen en door het echtpaar Moro in het bijzonder.
Auteur bespreekt het besluitvormingstraject ten aanzien van het museale
binnenklimaat. Ook geeft hij aanbevelingen over de klimaatcondities in musea
die nodig zijn voor het behouden van collecties.
Alex Cross is een van de eerste personen die op de hoogte worden gesteld als
de zoon en dochter van de Amerikaanse president blijken te zijn ontvoerd. Hij
probeert het onderzoek op te zetten, maar wordt van verschillende kanten
tegengewerkt. Iemand achter de schermen lijkt zijn invloed bij de fbi, de cia en de
veiligheidsdienst aan te wenden om Alex Cross van de zaak te houden. Wanneer
vervolgens de watertoevoer van de stad besmet raakt, komt Alex op het spoor
van een samenzwering die heel Amerika in gevaar brengt. Als de ontknoping van
beide zaken nadert, wordt Alex gedwongen een beslissing te nemen die indruist
tegen alles waar hij voor staat - een beslissing die de toekomst van het hele land
kan veranderen.
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.
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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?
Aan de hand van o.a. lengte, huidskleur, gewoontes, taal en godsdienst van
mensen uit verschillende landen wordt getoond hoe anders iedereen is.
Prentenboek met gedetailleerde illustraties waarop veel te zien is. Vanaf ca. 8
jaar.
Uitgelaten Op haar dertigste heeft Nina Sheppard schoon genoeg van haar
drukke baan bij een uitgeverij in de stad New York. Toevallig zoekt haar beste
vriendin, die een hondenuitlaatcentrale runt, een tijdelijke vervanger. Nina is gek
op honden, op wandelen in Central Park, en op rondsnuffelen in andermans huis.
Vooral het appartement van Daniel is spannend, want op fotos ziet hij er knap en
sportief uit. Nina kijkt in zijn post, zijn kasten, zijn computer, zijn zakken, en heel
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af en toe (al geeft ze dit niet graag toe) in zijn vuilnisbak. Helaas heeft Nina
Daniel nog nooit echt ontmoet. Tot ze op een dag in zijn bad uitbundig ligt te
dromen en de voordeur hoort opengaan.
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