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'De Trident Deceptie is een thriller die aankomt als een vuistslag. Een meesterwerk.' - Dalton Fury, ex-Delta Force en auteur van The New
York Times-bestseller Kill Bin Laden Tijdens een routinepatrouille, krijgt de USS Kentucky - uitgerust met lange afstandsraketten met
kernkoppen - een bevel om te vuren. Wat de bemanning niet weet, is dat het bevel niet uit het Witte Huis komt, maar van een schimmige
groep die de westerse inlichtingendiensten heeft geïnfiltreerd en van plan is om de Kentucky voor hun eigen duistere agenda te gebruiken.
Iran heeft zojuist zijn eerste kernwapen geproduceerd. Tien dagen later moet die neerkomen op het doelwit: Israël. De geheime groep
infiltranten wilde dit voorkomen met een vervalste lanceringscode om juist Iran aan te vallen. Als de echte inlichtingendienst dit plan ontdekt
en het bevel probeert in te trekken, blijkt tot hun ontzetting dat de Kentucky nergens meer op reageert...
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van
huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien
zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels
van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal
niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Urbanus heeft het zoveelste plannetje bedacht om Nonkel Fillemon zijn geld af te troggelen en deze keer lukt het hem nog ook! De familie
Urbanus eet elke dag kreeft en kaviaar die ze speciaal laten overvliegen uit Rusland. maar Urbanus verveelt zich. en hij lust niet zo graag
kreeft. Is rijkdom dan toch niet zo geweldig? En dan ziet hij een advertentie voor zijn droomjob in de krant...
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de
lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van
zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit
verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met
een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een
sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
This book constitutes the refereed proceedings of the 17th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems,
MODELS 2014, held in Valencia, Spain, in September/October 2014. The 41 full papers presented in this volume were carefully reviewed
and selected from a total of 126 submissions. The scope of the conference series is broad, encompassing modeling languages, methods,
tools, and applications considered from theoretical and practical angles and in academic and industrial settings. The papers report on the use
of modeling in a wide range of cloud, mobile, and web computing, model transformation behavioral modeling, MDE: past, present, future,
formal semantics, specification, and verification, models at runtime, feature and variability modeling, composition and adaptation, practices
and experience, modeling for analysis, pragmatics, model extraction, manipulation and persistence, querying, and reasoning.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat
vervloekte bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op
huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen.
Want in plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah McIlroy is
dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar
maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Model-Driven Engineering Languages and Systems17th International Conference, MODELS 2014, Valencia, Spain, September 283– October
4, 2014. ProceedingsSpringer
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke,
excentrieke baas wordt opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar nadat Jenny, de olifant, en Tom aan
elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles moet zetten om haar
niet te verliezen...
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur
Nic Costa zet alles op alles om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een plein op de
zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht
op de koepel van de St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar op een
dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de
vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een
drinkgelag betrokken bij een bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op voor de moord op zijn
zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio
waarop verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze
verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie rechercheurs en de
karaktertekeningen van zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een
superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
Jacky was 23 toen ze in Egypte aankwam voor een vakantie met haar vriend Dave. Ze kon onmogelijk vermoeden dat een onschuldige
vakantie zou veranderen in een nachtmerrie. Terwijl ze Dave kwijtraakt in het gewoel van een drukke straat, valt Jacky en verzwikt ze haar
enkel. Ze wordt geholpen door Omar, een galante, knappe Egyptenaar. Het is liefde op het eerste gezicht. Hij neemt haar mee naar huis,
waar Jacky gastvrij door de familie wordt ontvangen. Binnen tien dagen trouwt ze met Omar. Daarna keert ze terug naar haar ouders in
Engeland. Tegen het advies van haar ouders in reist ze terug naar Cairo en bekeert zich tot de islam. Hoewel ze hoopvol is en vol plannen
zit, verandert Jackys droom in een verstikking. Zes jaar lang mishandelt Omar haar en pleegt hij emotionele chantage. Dan beslist Jacky met
haar twee kleine dochters te ontsnappen, maar hoe? Jacky Trevane leeft in Engeland onder de schaduw van een doodsbedreiging. Ze moet
zichzelf en haar dochters elke minuut van de dag beschermen, want de Fatwa houdt nog steeds stand. Vandaar dat ze haar waargebeurde,
traumatische verhaal onder pseudoniem schreef. Fatwa is een huiveringwekkende leeservaring in de traditie van Not without my daughter.

In het land waar de Mora stroomt, valt de vijand binnen. De vlag van de Hetman wappert, de bezetting is begonnen. Het dagelijks
leven herneemt zijn gang. Maar... er gebeuren griezelige, obscure en tragische dingen in de stad. Waar is bijvoorbeeld het
damesorkest gebleven? Wat wil de kaasmarkies, wie lokt de luitenant naar de duiventil, hoe fopt de partizaan de prikklok?
Meesterverteller Herman Pieter de Boer verwerkte zijn oorlogsherinneringen in deze bundel vol spannende, soms wrede, dan
weer ontroerende verhalen, dikwijls met een verrassende pointe. Maak kennis met *De microfoonmajoor*, *De zeepjesman*, *De
hotviolist* en nog veel meer wonderlijke figuren uit de wereld van De Boer. *Biografie Herman Pieter de Boer * Herman Pieter de
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Boer (1928-2014) schreef voor toneel, radio en televisie, was novellist, columnist, dichter, romancier en één van Nederlands
bekendste tekstdichters. Hij schreef honderden liedjes, waaronder het onevenaarbare *Laat me* (voor Ramses Shaffy) en de hit
*Annabel* (voor Hans de Booij). Ook *Ik heb zo waanzinnig gedroomd *en *Op een onbewoond eiland* (bekroond als het beste
Kinderen voor kinderenlied ooit) vloeiden uit zijn pen. Tevens publiceerde hij ongeveer vijfhonderd korte verhalen in diverse
bundels, waarmee hij in de jaren zeventig furore maakte. Vanaf zijn debuut *De vrouw in het maanlicht* (1973) staat hij bekend als
'meesterverteller van de literaire korte baan'. Zijn verhalen zijn vaak geheimzinnig en griezelig, met een ondertoon van erotiek.
Eerste deel in nieuwe reeks historische avonturenthrillers 'Deze fantastische avonturenthriller zit boordevol actie, intrige en
spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot leven gebrachte Vikingsagas en
fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de historische avonturenroman een nieuwe dimensie. 999, het laatste jaar van
het eerste millennium, is het jaar van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de Gelukkige en Thorgunna, een
mysterieuze Ierse edelvrouw die gezegend is met helderziendheid. Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn ouders, wordt
in IJsland en Groenland grootgebracht door verschillende mentoren die hem de oude gebruiken en gewoontes bijbrengen, en hem
waarschuwen voor de invasie van de `Witte Christus in het land van de `Oude Goden. Als hij nog een kind is, komt hij in Vinland
terecht, de meest afgelegen buitenpost in het Westen, waar hij getuige is van een brute afslachting, die wordt geleid door zijn
boosaardige tante, en waarbij een complete Viking-nederzetting uitgeroeid wordt. In IJsland raakt hij in een bloederige vete tussen
rivaliserende families verwikkeld en in Ierland wordt hij tot krijgsgevangene gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een
zwervend bestaan leidt, heeft dankzij zijn kwikzilverachtige sluwheid het vermogen om zich aan elke denkbare situatie aan te
passen. Hij is een aanbidder van de god Odin, en de turbulente gebeurtenissen in zijn leven brengen hem op het slagveld, waar
hij ternauwernood aan de dood ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt
TRANSFORM YOUR CAR INTO A MINICAMPER ! Read this book on your PC, MAC, Tablet or Smartphone. Use the free KindleApp (available in ITunes and PlayStore totally for free). Read this book for free with Kindle Unlimited ? TRANSFORM YOUR CAR
INTO A MINICAMPER ! You can't afford a VW campervan, a caravan or motorhome? You need a normal car for your everyday life
but you want to enjoy camping, road trips, fishing, trekking, hiking, surfing or mountainbiking while sleeping in your car and staying
overnight? No problem. This DIY manual shows you step by step how to turn your vehicle into a small Camper Van. It offers a lot
of storage space for all of your gear and even fits a cooler, a gas tank and water canisters, so you are independent while outdoors.
? SLEEPING IN YOUR CAR ! Are you fed up with sleeping on an air mattress in a tent? Are you stressed out by wind and rain or
the heat in your tent? Than this camper conversion is perfect for you. You will move off the ground and sleep cozy, comfortable
and secure in your own car. Like in an RV or a caravan you are safe from the elements and sleep warm, dry and locked away. ?
SIMPLE INSTRUCTIONS TO BUILD YOUR OWN MINICAMPER ! I managed this conversion all by myself in my garage with
simple tools. All I needed was a drilling machine, a jigsaw, a hole saw, screwdrivers and sanding paper. I am not an expert of any
kind, just a simple guy who did this with good planning, patience and some courage to try this DIY- conversion. With this book you
too can transform your station wagon, combi vehicle or minivan into a minicamper. ? THE WHOLE CONVERSION IS BUILD ON A
BUDGET ! For the whole project I spent less than 500 $. I used very high quality materials. The most expensive part was the
wood. If you use simple wood, this conversion can be done for less than 250 $. All materials can be bought at your local hardware
store or can be ordered even cheaper on the internet. I listed all the material, down to the last screw and nut. All bolts, screws,
nuts and brackets are listed here. Converting a car into a campervan does not cost much and this manual shows you exactly how.
? UNIVERSAL APPLICATION FOR ALL KIND OF CARS ! The basis for my conversion is a VW Caddy (2012). But this
construction is so simple that you can adjust is to all kinds of cars with suitable inner dimensions. Very suitable are: Citron
Berlingo, Renault Kangoo, Fiat Doblo, Skoda Roomster,Skoda Yeti, Mercedes Citan, Ford Transit, Peugeot Partner, Opel Combo
or Dacia Dokker, since they have some additional headspace. But with simple adjustments you can transform any station car or
combi into a rolling bed, just insert your measurements into the material list. This way you can get the most out of your car. ? NO
CERTIFICATES NEEDED! You don't have to make any changes to your car. The whole system can be mounted and
disassembled without any permanent changes of the interior. All conversions can be reversed without a single mark on your car. ?
MATERIAL LIST, TOOL LIST,EXACT MEASUREMENT, TECHNICAL DRAWINGS AND PICTURES ! This manual explains from
start to finish every step you have to take to build this system. It includes all costs, exact details for every materials and tools. You
will find technical drawings and colored pictures so you already have the end result in front of you to orient yourself. Every step is
explained four you in detail. If you're looking for a simple, cheap and practical way to turn your car into a rolling bed, this manual is
perfect for you.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizzadvocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een
mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest
gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn
broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de
vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel
Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn
leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de
moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf
‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John
Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Josies zus Laurel denkt dat Josie na al die jaren thuiskomt om te helpen met de appeloogst. Haar zwager Nate gaat ervan uit dat
ze haar hoogzwangere, overwerkte zus Laurel wil overhalen de boomgaard te verkopen. Maar niemand weet waarom ze destijds
van huis is weggegaan, of waarom ze nooit eerder terug is gekomen. Zelfs niet toen haar vader werd begraven. En niemand,
vooral Josie niet, kan vermoeden wat haar terugkomst teweegbrengt.
Chronologisch gerangschikte oorlogservaringen van meer dan honderd Nederlanders.
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een
leven lang verborgen heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende familie ingrijpend kunnen
veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar
verhaal wil toevertrouwen: Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel, maar koestert ook argwaan. Het gebeurt
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tenslotte niet iedere dag dat de matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar levensgeschiedenis op schrift wil laten
stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal
van zijn leven in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op de verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende
onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
This book constitutes the refereed papers of the proceedings of the 8th International Conference on System Analysis and
Modeling, SAM 2014, held in Valencia, Spain, in September 2014. The 18 full papers and the 3 short papers presented together
with 2 keynotes were carefully reviewed and selected from 71 submissions. The contributions are organized in topical sections
named: reuse; availability, safety and optimization; sequences and interactions; testing; metrics, constraints and repositories; and
SDL and V&V.
Jo Beckett: bergbeklimster, weduwe én forensisch psychiater. Ze is gespecialiseerd in psychologische autopsie bij opmerkelijke
sterfgevallen, om zo de ware toedracht van de zaak te achterhalen. Kortom, ze snijdt niet in mensen, maar in mensenlevens. Als
Beckett op het vliegveld is om haar broer uit te zwaaien, wordt ze opgeroepen om een dolgedraaide passagier te onderzoeken die
tijdens een vliegtuiglanding de nooddeur wilde openen. De passagier blijkt besmet te zijn met een gevaarlijke stof, waardoor hij
aan geheugenverlies lijdt. Nog voordat Beckett het onderzoek kan afronden verdwijnt de man uit het ziekenhuis. Samen met
politie-inspecteur Amy Tang start Jo de zoektocht naar de patiënt, waarbij haar leven steeds meer gevaar loopt.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze
oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie
van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances
gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de
vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden?
Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een
allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in
Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!

De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de geschiedenis zal ingaan als de
ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40 miljard
exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee
Billings samen met topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van
leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de
Melkweg, maar ook naar onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk
veel over wat leven mogelijk maakt. Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is
uitgegroeid tot een bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd dat er leven is 'out
there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven
definitief onmogelijk wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit
meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
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