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'Hardlopen' is een ontroerend portret van een bijzondere man: Emil Zátopek, rond 1950 beter bekend als de snelste mens ter wereld. Een atleet die ondanks zijn vreemde techniek de ene na de andere
langeafstandswedstrijd won. Intussen onderging zijn leven binnen en buiten de stadions de invloed van de politiek, dat wil zeggen van de Duitsers, later van de Russen en steeds van de Tsjechen, zijn
landgenoten. Jean Echenoz beschrijft Zátopek in zijn onnavolgbare stijl: subtiel, onnadrukkelijk, licht ironisch, maar vol compassie. Hij speelt ook hier met de spanning tussen het kleine, alledaagse
detail en het grote, algemeen bekende verhaal over zijn historische personage. Het resultaat laat zien waarin een groot mens groot is, en waarin hij mens is.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Beschouwing over het huwelijk, in 401 geschreven door de beroemde kerkvader, tevens bisschop van Hippo (354-430).
De vriendinnen Iben en Malene werken in het Deens Centrum voor Informatie over Volkerenmoord waar ze informatie over volkerenmoord verzamelen en doorgeven aan onderzoekers, politici,
hulporganisaties en andere belangstellenden. Zo dragen ze bij aan het analyseren en bestrijden van het grote kwaad. Als een van de collega’s via een mail met de dood wordt bedreigd, gaat de
verdenking eerst naar iemand in het circuit van oorlogmisdadigers die onderwerp van onderzoek zijn. Tot blijkt dat de afzender in eigen kring gezocht moet worden en dat ieder mens een schaduwzijde
heeft.
Sneeuw op de takken
Ego is de vijand
Zelfsturing, Hoe Het Wél Werkt
Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen
persoonlijke observaties over wereldpolitiek en andere zaken
Ellen en Andy passen perfect bij elkaar en genieten van hun leven in Manhattan. Tot Ellen op een regenachtige dag toevallig haar ex tegen het lijf loopt. Leo, haar eerste grote liefde. Onweerstaanbare, sexy Leo, die haar acht jaar geleden zonder verklaring dumpte. Hij is nog steeds erg knap en
single en weer in haar geïnteresseerd. Het verslavende kat-en- muisspel begint van voren af aan. Ellen wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Zal haar huwelijk met de degelijke Andy spannend genoeg blijven? Waarom kan ze haar oude vlam niet gewoon vergeten?
De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand Hotel Europa om te overdenken waar het is misgegaan met Clio, op wie hij in Genua verliefd is geworden en met wie hij in Venetië is gaan wonen. Hij reconstrueert het meeslepende verhaal van liefde in tijden van
massatoerisme, van hun reizen naar Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio. Intussen vat hij een fascinatie op voor de mysteries van Grand Hotel Europa en raakt hij steeds meer betrokken bij het wedervaren van de
memorabele personages die het bevolken en die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen begint te grijpen. Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar zoveel
verleden is dat er voor toekomst geen plek meer is en waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm van toerisme. Het is een theatraal en lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk. Het is, hoe
verontrustend het ook zijn mag, zijn beste boek tot nu toe.
Bundel essays waarin het post-modernisme verdedigd wordt tegen beschuldigingen van subjectivisme, irrationalisme en conservatisme.
In een zelfsturende organisatie zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het teamresultaat. Zij nemen beslissingen bij consensus, zodat ieder teamlid de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gemaakte afspraken. En dat maakt in de praktijk een wereld van verschil. Veel directeuren
zien de voordelen van zelfsturing en denken erover hun organisatie in die richting om te vormen. In deze praktische handleiding schetsen we wat nodig is om de transitie van een hiërarchie naar een vorm van zelfsturing mogelijk te maken. We bespreken wat de consequenties van het werken in een
zelfsturende organisatie zijn voor teamleden, managers, ondersteunende diensten en teamcoach, en welke vaardigheden zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Daarnaast worden concrete handvatten besproken die kunnen helpen om goed met elkaar in een zelfsturende organisatie te
kunnen communiceren, zoals de Oplossingsgerichte Interactie Methode, oplossingsgericht vergaderen en handvatten met betrekking tot het omgaan met conflictmatige situaties.
De passietest
Het reumatologie & orthopedie formularium
Zoet als karamel ; Playboy wordt papa (2-in-1)
De koudste kus
Het goede van het huwelijk

Iemand wil Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine een gedeeld traumatisch verleden hebben. Justine heeft echter geen idee waar ze het over heeft. Ze vreest voor de veiligheid van haar gezin. ‘Alles op het spel’ (A Game For All The Family)- Sophie Hannah, voor de
fans van Nicci French Justine verhuist met haar gezin naar een prachtig huis in Devon. Kort na de verhuizing begint haar dochter Ellen zich steeds meer terug te trekken, zeker nadat haar nieuwe BFF George geschorst is van school. Justine probeert het hoofd van de
school te bewegen de schorsing ongedaan te maken, maar komt er dan achter dat George helemaal niet bestaat. Dan beginnen de vreemde telefoontjes. Iemand probeert Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine een gedeeld traumatisch verleden hebben. Justine
heeft echter geen idee waar ze het over heeft. Wanneer de vrouw vertelt over drie graven, twee bestemd voor volwassenen en één voor een kind, begint Justine te vrezen voor de veiligheid van haar gezin. De politie kan niets doen met haar vage omschrijvingen, en
Justine zal zelf moeten uitvinden wie de anonieme beller is... ‘Huiselijke setting als decor voor spanning. Hannah kan het als geen ander.’ Daily Express ‘Hannahs handelsmerk is de verschuiving die een vreemde gebeurtenis teweegbrengt in het leven van redelijk
normale personen. Ineens is niets meer wat het lijkt.’ VN Thrillergids
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve
McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Naar Italië ga je voor liefde en gelato, maar soms vind je meer dan dat... Lina brengt de zomer door in Toscane, maar aanvankelijk is ze niet erg in de stemming voor de Italiaanse zon en het prachtige landschap. Eigenlijk is ze er alleen maar omdat het haar moeders
laatste wens was dat ze naar Italië zou gaan om haar vader te leren kennen. Maar welke vader laat nou zestien jaar lang niets van zich horen? Alles wat ze wil is zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Maar dan krijgt ze een dagboek in handen, waarin haar moeder schrijft
over haar tijd in Italië én haar geheime liefde. Vanaf de eerste pagina is Lina gefascineerd en wil ze de geheimen van het dagboek ontrafelen. Daarvoor heeft ze wel wat Italiaanse hulp nodig. Enter buurjongen Lorenzo... Een prachtig verhaal waarin twee
liefdesgeschiedenissen op een geraffineerde wijze met elkaar worden verweven. 'In Liefde & gelato word je verwend met heerlijke, verleidelijke beschrijvingen van Renaissancearchitectuur en Italiaans eten.' - Kirkus 'Een tripje naar Toscane? Geheime liefdes, kunst én
Italiaanse ijsjes? Verkocht!' - Waiting on Wednesday
Het Reumatologie & Orthopedie Formularium biedt een praktische leidraad waarin de meest recente ontwikkelingen worden samengevat op het gebied van veelvoorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat binnen de reumatologie en de orthopedie.
Grand Hotel Europa
Wij leugenaars
Het verleden vastleggen, het heden organiseren, de toekomst plannen
De andere kant
hoe gezonde voeding je leven positief verandert

.
Een spoorwegbeambte besluit de balans van zijn leven op te maken door zijn memoires te schrijven. Wanneer hij klaar is en ze doorleest, vallen hem allerlei inconsequenties en onduidelijkheden op. Hij ontdekt tot zijn
verbazing en wanhoop dat in zijn binnenste verschillende personen hebben geleefd: een simpele ziel, een eerzuchtige streber, een verwend kind, een kwaadaardige misdadiger en een fijnbesnaarde romanticus. Zijn leven
blijkt gecompliceerd te zijn geweest, vol tegenstrijdigheden, en heel anders dan hij zich bewust was. ‘Čapek is zo’n schrijver die vele decennia geleden in een glasheldere stijl zijn licht liet schijnen over de grote, tijdloze
vragen van het leven, in een roman die leest alsof de inkt nog nat is.’ De Standaard
Een eeuwenoude tekst. Een bijzondere historische vrouw. En een opmerkelijk liefdesverhaal. Eeuwenlang bleef het verborgen. Maar de tijd voor de waarheid is aangebroken... Journaliste Maureen Paschal heeft zojuist een
boek afgerond waarin het leven van Maria Magdalena centraal staat, wanneer ze een vreemd pakketje met oude handgeschreven Latijnse teksten ontvangt. Ze ontdekt dat het document is geschreven door een belangrijke
vrouw die in de geschiedenis vergeten is: Mathilde, gravin van Toscane. De teksten verwijzen naar een van haar meest waardevolle bezittingen, Het Boek der liefde. Het is het evangelie dat Jezus Christus zelf zou hebben
geschreven, en goed verborgen is gehouden door de katharen. Met dit evangelie wilden Mathilde en haar geheime geliefde, Paus Gregorius VII, de kerk veranderen. De nieuwe pauselijke macht streed jarenlang een
bloederige strijd met de katharen om het document in zijn bezit te krijgen. Eeuwen later is die strijd nog niet voorbij. Maureen moet het boek zo snel mogelijk vinden voordat het in de verkeerde handen valt. Maar wat is er
precies mee gebeurd? Hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe meer ze verstrikt raakt in een oeroude strijd tussen Goed en Kwaad
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
Paris-Austerlitz
Vandaag heb ik mijn minnaar gezien
Het Kinderboek vanuit een andere hoek
Eric Brighteyes
L'Esprit du sisteme politique de la regence d'Amsterdam, ou lettre, contenant un précis détaillé d'un mémoire hollandois, fort peu répandu, & Trěs interressant surles affaires présentes
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de
zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een
privé-eiland voor de kust van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar oma achter, de enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de zomervakantie begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op
gang. Maar Alessandra wil met rust gelaten worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig. Om iedereen uit de buurt te houden gaat ze naast Gabriele zitten, de loser van de klas met de bijnaam Zero. Gabriele is echter
interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er
ontstaat een bijzondere band tussen hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het misschien meer?
In 764 Dagen heeft Margreet Lenstra op basis van oorlogsdagboeken van en gesprekken met haar vader zijn tijd als dwangarbeider beschreven. Niet alleen door honger, ziekte en verlangen naar huis, maar ook door zware behandeling,
treiterijen en bombardementen was het een moeilijke tijd. Ook zijn zware terugreis door verwoest Duitsland komt aan bod.
De Bullet Journal MethodeHet verleden vastleggen, het heden organiseren, de toekomst plannenLev.
Liefde & gelato
Pianospelen voor Dummies
De wereld volgens Bob
Casusboek palliatieve zorg
Zo klaar met jou!

Bob is geen gewone kat. Gezeten op de schouders van zijn baasje James, is hij een bekende verschijning in de straten van Londen. James is straatmuzikant en ze treden samen op. Overal worden
ze herkend en Bob is simpelweg onweerstaanbaar. In Bob de straatkat beschreef voormalig zwerver en drugsverslaafde James hoe hij door de vriendschap met Bob een nieuwe invulling aan zijn
leven kon geven. Sindsdien is Bob bezig de harten van mensen over de hele wereld te veroveren en misschien wel de beroemdste kat ter wereld te worden. Over hun belevenissen in de straten
van Londen schreef James dit tweede boek.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag
ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze
zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met
het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
Wat doe je heel graag? Waar ben je goed in? Wat zijn jouw unieke vaardigheden en talenten? Hoe ziet je ideale leven eruit? Leven volgens onze passie is de sleutel tot een gelukkig en
voldaan leven, maar hoe ontdek je wat je echte passie is? En hoe laat je je dromen in vervulling gaan? Als je helder hebt wat je echt wilt en je werkelijk verbonden leeft met je passies,
kun je het leven creëren dat jij wilt. De Passietest biedt de meest simpele en heldere manier om erachter te komen wat jij wilt. Stap voor stap zul je in dit boek ontdekken wat voor jou
écht belangrijk is, wat je echte passies zijn. Aan de hand van interviews met bekende mensen die volgens hun passie leven, leer je hoe jij een succesvol leven vorm kunt geven.
Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker, alleen al door de stijging van het aantal patiënten met kanker. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan en het is goed deze ervaring en
bijbehorende kennis te delen.Casusboek palliatieve zorg beoogt een aanvulling te zijn op de bestaande standaardwerken over palliatieve zorg. Een groot aantal deskundigen op het gebied van
de palliatieve zorg hebben hun ervaring en kennis gebundeld in de vorm van casuïstiek gebaseerd op hun eigen praktijk. Hoewel er in de praktijk meestal meerdere problemen tegelijkertijd
spelen,is er voor gekozen, ten behoeve van de overzichtelijkheid, steeds één probleem in de schijnwerpers te zetten. Iedere casus wordt beëindigd met een multiple choice vraag. De
antwoorden worden gegeven en besproken aan de hand van de nationale richtlijnen en recente literatuur.
Alles op het spel
Mijn winter met Zero
Herinneringen van een dwangarbeider
De Bullet Journal Methode
Een praktische leidraad
Sam Bourne, De eindafrekening Dertien miljoen daders. De grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis. Tom Byrne is een gedesillusioneerde advocaat die werkt voor de hoogste bieder. Hem wordt gevraagd een blunder voor de VN in de doofpot te stoppen - een routineklus, lijkt
het - maar al snel wordt hij achtervolgd en met de dood bedreigd. Hij is midden in iets groots beland, maar wat? Byrne ontdekt een schokkend feit: er zijn dertien miljoen oorlogsmisdadigers bekend uit de Tweede Wereldoorlog. Elf van hen hebben de doodstraf gekregen, driehonderd
zijn gevangen. De rest heeft zijn straf weten te ontlopen. Nog veel schokkender echter is Toms ontdekking van een geheime broederschap die al in de oorlog is opgericht en die nu probeert dit onrecht alsnog ongedaan te maken...
Praktische gids voor beginners; met cd.
Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe productiviteitsmethodes, zowel online als offline, maar niets werkte zoals hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich beter te concentreren en productief te
zijn. Hij deelde zijn methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen tegenkwamen, en voor hij het wist had hij een viral beweging in gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet Journaling vindt inmiddels wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode behelst
zoveel meer dan aantekeningen organiseren en lijstjes maken. Het gaat over wat Carroll ‘leven met intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de dingen die er echt toe doen, zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je... Het verleden
vastleggen: Creëer een duidelijk en uitgebreid overzicht van je gedachten, met niets meer dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je takenlijst op een bewuste, systematische en productieve manier aan te pakken. De toekomst plannen: Zet interesses en losse
aantekeningen om in zinvolle doelen en verdeel die vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit boek voor vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde multitaskers en creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al jarenlang
een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien, De Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van je leven weer in eigen handen te nemen.
In 2038 wonen er twee groepen mensen op aarde: zij die tien jaar eerder een virus, dat een groot deel van de wereldbevolking uitroeide, overleefden en zij die nog niet met het virus in aanraking zijn gekomen.
Gezond vanbinnen, vanbuiten mooi
Het Jezus mysterie
een studie in cognitieve sociolinguïstiek
Het gat in de wereld
Spaans voor Dummies
Nog nooit liet José Saramago ons zo toe in zijn belevingswereld. Met deze bundel weblogs geeft hij een blik in zijn hoofd en in zijn hart. Hij deelde zes maanden lang zijn leven met zijn
lezerspubliek door elke dag te bloggen over wat hem motiveerde, wat hem tegenstond, wat hem dwarszat en wat hem verbaasde. Behalve zijn meningen over Bush en Obama, Guantánamo Bay en de
paus, vertelt hij over literaire grootheden die hem inspireerden, zoals Fernando Pessoa en Jorge Amado, en deelt hij zijn observaties over lichtere onderwerpen als de kledingstijl van
Carlos Fuentes. Kortom, een boek vol spot, humor en wijsheid. De andere kant biedt de kans om in contact te komen met een Nobelprijswinnaar, en zonder tussenkomst van fictie de wereld van
een genie te ontdekken. Het is een must read voor Saramago-fans en andere nieuwsgierige mensen.
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk gevonden. In een wegrestaurant onderweg naar Reno, waar ze in het geheim willen trouwen, biedt een zieke man hun vijfhonderd dollar voor
een lift. Ze stemmen toe, maar na uren in een steeds heviger sneeuwstorm wordt verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten motel, waar ze tot hun afgrijzen ontdekken dat hun
passagier is overleden.De verwarring is compleet wanneer blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen dollar bij zich draagt. Wat te doen? Nate en Sara willen best oprecht en eerlijk
zijn, maar de verleiding om het geld te houden is gewoon te groot. Door die beslissing belanden ze al snel in een rampzalige draaikolk van geweld, hebzucht en verraad.
In ‘Paris-Austerlitz’ van Rafael Chirbes kijkt een jonge schilder uit de gegoede middenklasse van Madrid terug op zijn verhouding met Michel, een wat oudere arbeider, in Parijs. Zelf was de
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schilder op de bonnefooi naar Parijs gegaan om zich los te maken van zijn familie. Michel biedt hem zijn bescheiden onderkomen, zijn bed en zijn liefde. Onbezorgd en gelukkig zijn ze samen.
Tot de tegenstellingen toch te groot blijken: afkomst, opvoeding en leeftijd gaan in de weg zitten, en aan de onschuld komt een eind. En nu ligt Michel, die de jongeman redde van de
eenzaamheid en hem zijn trots teruggaf, in het ziekenhuis. Ingedikt tot het uiterste, schreef Chirbes met Paris-Austerlitz een intense roman over de liefde.
Twee novellen over het geheime liefdesverlangen van twee vrouwen.
het verhaal van de winter
Les Vies des Hommes illustres
De eindafrekening
en andere onvoorbeeldige vertellingen
Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Scott McEwen is medeauteur van de bestseller American Sniper, de autobiografie van Chris Kyle en verfilmd met Bradley Cooper in de hoofdrol. De Amerikaanse held en SEAL-scherpschutter Gil Shannon moet
samenwerken met een onwaarschijnlijke bondgenoot om te voorkomen dat terroristen een spoor van verwoesting door Europa trekken. Hij jaagt op 'de Wolf', een solitair opererende sluipschutter uit het
Russische leger, die zich bij Tsjetsjeense terroristen heeft aangesloten. Maar Gil Shannon verandert van jager in prooi wanneer een verrader die een hoge functie bekleedt bij de Amerikaanse regering
informatie over zijn missie doorspeelt. Shannon moet hulp zoeken bij een onwaarschijnlijke bondgenoot, een levensgevaarlijke Russische commando...
(1) ZOET ALS KARAMEL - Op een of andere manier moet alleenstaand moeder Lily Tanner aan karamel denken, telkens als ze haar nieuwe buurman Nick Malone ziet. Hij is net zo onweerstaanbaar als haar
favoriete zoetigheid, maar helaas heeft ze mannen afgezworen. Die zijn immers onbetrouwbaar, weet ze sinds haar trouweloze ex-echtgenoot. En zo'n knappe man wil toch vast een vriendin zonder kinderen, en
niet een met twee kleine meisjes, zoals zij? Dan staat Nick opeens op haar stoep, op de vlucht voor de opdringerige buurvrouwen die hem belagen... Dit verhaal is eerder verschenen als Intiem 1766 (2)
PLAYBOY WORDT PAPA - Rachel Harper kan het nog steeds niet geloven! Zij, een brave kleuterjuf, heeft iets gedaan wat ze nog nooit eerder heeft gedaan. Ze heeft zomaar een wilde nacht gehad met iemand die
ze nog maar net kende. Haar onbekende minnaar moet wel een doorgewinterde vrouwenversierder zijn, denkt ze. Anders was dit toch nooit gebeurd? Het gekke is dat ze intuïtief voelt dat hij meer is dan dat.
En dat is maar goed ook, want na hun nacht vol passie heeft ze een verrassing voor hem... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
764 Dagen
twee novellen
12 jaar slaaf
Hardlopen
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