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Callies verleden boven tafel komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van liefde en vergeving leren kennen.
Gouden jaren Annegreet van Bergen 2014-09-08 `In 1952 deelde ik een stofzuiger met mijn schoonmoeder. `In 1961 zond de televisie 24 uur uit per week. `In 1965 moesten we naar de buren om te bellen. Gouden jaren vertelt

Safe Haven (Veilige haven) Nicholas Sparks 2013-04-11 Het kleine stadje Southport in North Carolina wordt opgeschud door de komst van een mysterieuze vrouw. De mooie Katie lijkt vastbesloten zich aan niemand te binden. Tot

het verhaal van de ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd. De wekelijkse teil werd een dagelijkse douche, het papieren loonzakje een digitale bankrekening en de boterham met tevredenheid een

ze Alex ontmoet, een weduwnaar met een goed hart en twee jonge kinderen. Katie begint zich tegen beter weten haar hart aan Alex te verliezen. Maar ze heeft haar verleden niet zomaar achter zich gelaten. Ze zal moeten kiezen:

broodje gezond. Vertrouwde beroepen verdwenen, nieuwe deden hun intrede. Wie had er in de jaren vijftig al gehoord van mondhygiëniste of activiteitenbegeleider? Gouden jaren staat vol met herkenbare anekdotes, scherpe

de geborgenheid van Southport of een veilig leven zonder liefde…

observaties en schitterende foto s. Het laat zien hoe compleet anders ons leven er een halve eeuw geleden uitzag en dat we rijker zijn geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Scharlakenrode magie - Vloeken uit het verleden 1 Cassandra Clare 2019-10-22 In deze nieuwe serie van Cassandra Clare (i.s.m. Wesley Chu) volgen we Magnus Bane en Alec Lightwood op hun reis rond de wereld. Maar als het

De Wetenschap Van Overvloed Wallace Wattles 2019-02-06 The Science of Getting Rich' heb ik niet vertaald met 'De Wetenschap van het Rijk Worden' omdat rijkdom en rijk worden in onze tijd een andere gevoelswaarde hebben

stelletje in Parijs is beland, wordt hun vakantie verstoord door een ontmoeting met een vriend uit het verleden. Een sekte blijkt chaos te veroorzaken over de hele wereld. Een sekte die Magnus ooit heeft opgericht. Blijkbaar. Een

gekregen dan in 1910, toen de grote economische groei nog moest doorbreken. Dit boek gaat over waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de competitiegeest, die nu voor velen onlosmakelijk verbonden is met

keer. Als grap. Het is aan Magnus en Alec om ervoor te zorgen dat hier een einde aan komt, en ze zullen elkaar compleet moeten vertrouwen om dat voor elkaar te krijgen.

rijkdom. Daarom heb ik gekozen voor 'De Wetenschap van Overvloed' omdat dit de oorspronkelijke gevoelswaarde goed benadert.Gerard Meerstadt

Leven voor de liefde Nicholas Sparks 2018-09-17 Opnieuw een prachtige roman van de bestsellerauteur van onder andere The Notebook en Message in a Bottle Hope Anderson staat op een kruispunt in haar leven: haar relatie is

Façade Esther Verhoef 2022-05-09 Roman

op een dood spoor terechtgekomen en haar vader blijkt te lijden aan de vernietigende ziekte ALS. Om tot rust te komen en alles op een rijtje te kunnen zetten, trekt ze zich voor een tijdje terug in het familiehuis in Sunset Beach.

Duurzaam projectmanagement Gilbert Silvius 1970-01-01 Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn niet meer weg te denken thema s in de huidige maatschappij.Dit boek gaat over duurzaamheid in

Daar ontmoet ze Tru Walls, een man die sinds de traumatische dood van zijn moeder in het reine probeert te komen met zijn familieverleden en moet zien te achterhalen wie en waar zijn vader is. Hope en Tru voelen zich

het managen van projecten. Oftewel: niet alleen groene projecten, maar het beschouwen van duurzaamheid in het managen van alle mogelijke projecten. Dat vereist duurzaam denken, maar vooral duurzaam doen. Het gaat ook

onmiddellijk tot elkaar aangetrokken, maar staan al snel voor een onmogelijke, hartverscheurende keuze: die tussen hun familie en hun persoonlijke geluk. DE PERS OVER DE BOEKEN VAN NICHOLAS SPARKS ‘Nicholas

over de projectmanager die een balans moet zien te vinden tussen wat mensen willen en kunnen, wat de aarde beschikbaar stelt en wat financieel rendabel is. Duurzaam projectmanagement is in feite MVO in de praktijk.De link

Sparks weet hoe hij de juiste snaar moet raken.’ Daily Mail ‘Sparks heeft een talent om te raken aan wat ons menselijk maakt.’ Irish Independent ‘Zijn verhalen zijn ervoor gemaakt om te worden verteld aan het grote publiek.’

tussen duurzaamheid en projecten is niet nieuw. Maar het accent in deze relatie is de laatste jaren veranderd. Duurzaamheid in projecten ging aanvankelijk over de continuïteit van het resultaat. Met name in ontwikkelingsprojecten

Cultuurbewust.nl ‘Sparks’ boeken zitten vol diepe emoties en onverwachte wendingen. Tranen gegarandeerd.’ People ‘Ontroerend, goed geschreven en extreem romantisch.’ Booklist

heeft de zorg voor de continuïteit van het projectresultaat geleid tot studies en publicaties die duurzaamheid (in het Engels sustainability ) koppelen aan projectmanagement-processen. Het inzicht dat duurzaamheid draait om

Zeil 25 en andere verhalen 2020-02-15 Deze verhalenbundel bevat naast de novelle Parapsyche (1958) waarin Vance door een wetenschappelijke bril naar paranormale fenomenen kijkt, een dozijn vooral vroege Vance-verhalen

verandering, heeft echter geleid tot een vernieuwde aandacht voor duurzaamheid in projectmanagement.In dit boek geven de auteurs handen en voeten aan duurzaam projectmanagement. Met concrete toepassing in de

uit de periode van 1946 tot 1962. Enkele hoogtepunten: Recht vooruit - Er wordt een ambitieuze expeditie op het getouw gezet om rond het hele heelal te reizen. De theorie zegt immers dat als men maar lang genoeg een exacte

projectmanagementprocessen op basis van de methode PRINCE2 (en uiteraard veel breder toepasbaar). Met aandacht voor de weerbarstigheid van verandering, handzame tools en technieken. en praktische voorbeelden. Maar

koers aanhoudt, men uiteindelijk weer op de plaats van vertrek zal aankomen... Maar is er wel met alle kosmologische effecten rekening gehouden? De Pottenbakkers van Firsk - Op de planeet Firsk vereeuwigen de Pottenbakkers

vooral ook voor de competenties die het vraagt van de projectmanager. Want het succes van projecten hangt af van mensen, niet van processen en procedures. Een bruikbaar boek dus!

de zielen van hun overledenen in het lichtende glazuur van aardewerk dat in het vuur van de lokale vulkaan wordt gebakken. De kalk voor het glazuur wordt gewonnen uit de beenderen van de doden. Maar wanneer er niet

Stenen eten Koen Caris 2021-07-01 Een beklemmend debuut over hoe verdriet en verveling een groep jongeren kunnen laten ontsporen. Waarom kunnen mensen met dezelfde pijn elkaar niet altijd goed helpen? In ‘Stenen eten’

voldoende natuurlijke sterfgevallen zijn, sommeren de Pottenbakkers weleens wat levenden om hun voorraad beenderkalk op peil te houden... Zeil 25 - Alvorens af te studeren aan de ruimtevaartacademie, moeten acht cadetten

van Koen Caris wordt het dorp van de 17-jarige Ben opgeschrikt door een reeks zelfmoorden onder de jongeren. Drie jaar eerder maakte zijn oudere zus een einde aan haar leven. De zelfmoorden blazen het smeulende verdriet

een proeve van bekwaamheid afleggen door een tocht te maken met een stokoud zonnezeil. Hun instructeur is de tirannieke oude Henry Belt die het ogenschijnlijk niet kan verdommen of het schip en haar bemanning wel

van Ben opnieuw aan en zetten hem in het middelpunt van een mysterie waarmee hij niets te maken wil hebben. Tijdens een hittegolf die de dorpsgenoten van binnenuit droogkookt, wordt Ben gedwongen om zijn gevoelens van

heelhuids naar de Aarde terugkeren... Inhoud: Zwart stof Recht vooruit De betoverde prinses De Pottenbakkers van Firsk De bezoekers De planeetmachine Dover Spargills grandioze gaffe Sabotage op de zwavelplaneet Joe

schuld en schaamte omtrent de dood van zijn zus onder ogen te zien. ‘Stenen eten’ is een beklemmende roman over hoe verdriet en verveling een groep jongeren kunnen laten ontsporen. En over waarom mensen met dezelfde

Driebeen Vierhonderd spreeuwen Sjambak Parapsyche Zeil 25 Zeil 25 en andere verhalen is deel 6 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Howard Kistler. Negen verhalen (in

pijn elkaar niet altijd goed kunnen helpen.

vertalingen van Annemarie van Ewyck, Jaime Martijn, Ruud Bal en Venugopalan Ittekot) verschenen eerder bij Meulenhoff. De bezoekers is een nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het eerder door Elvin Post met dezelfde titel

De verdwenen meisjes uit Parijs Pam Jenoff 2019-10-29 'Een scherpzinnige, spannende en complexe spionageroman.' - New York Times Op een ochtend vindt Grace een achtergelaten koffer op het station. Er zitten twaalf oude

voor Meulenhoff vertaalde "The Visitors". Vierhonderd spreeuwen is een nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het eerder door Elvin Post als Vierhonderd merels voor Meulenhoff vertaalde "Four Hundred Blackbirds". Sjambak en

foto's in van verschillende vrouwen. Impulsief neemt Grace de koffer mee naar huis en gaat op onderzoek uit. Al snel komt ze erachter dat de koffer eigendom was van ene Eleanor die leidinggaf aan een netwerk van vrouwelijke

Joe Driebeen zijn twee door Zeno ter Brughe herziene vertalingen. Joe Driebeen verscheen eerder als Joop Driebeen. De bundel bevat tevens twee nog niet eerder in het Nederlands verschenen verhalen, vertaald door Pon

geheimagenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij werden vanuit Londen naar bezet Europa gestuurd om als koeriers en telegrafisten het verzet te helpen. Ze zijn echter nooit thuisgekomen en het is een raadsel wat er met hen

Ruiter: Zwart stof en Dover Spargills grandioze gaffe.

is gebeurd. Grace doet er alles aan om achter de waarheid te komen en raakt geboeid door de jonge moeder Marie die geheimagent werd. Haar gedurfde missie overzee onthult een opmerkelijk verhaal over vriendschap, moed en

Gouden Zoon Pierce Brown 2017-03-22 Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood. Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur

verraad.

Pierce Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos spannende sensatie die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne Collins en Enders Game van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op in de mijnen diep

The New York Times Page One, 1851-2004 2004

onder de oppervlakte van Mars, waar hij elke dag slopend werk deed om aan een toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar de Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn

De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders

verraden door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige weg naar vrijheid is een revolutie. En dus offerde Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor wie Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij

dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die

werd een Gouden, en infiltreerde in hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar ook de toorn van machtige tegenstanders. Om

meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft

een oorlog te voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan veranderen, moet Darrow verraders confronteren, zijn honger naar wraak onderdrukken – en streven naar een hoopvolle wederopleving in plaats van

geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar

een gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo’s principes van liefde en gerechtigheid te volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets hogers leven. 'Ga

meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een

naar huis Katniss! Er is een nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique Manshanden van boekhandel Plukker ‘Dit is een veel beter vervolg, sterker nog: een van die zeldzame boeken die alles van zijn voorganger verbetert...

meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-

In een woord, Gouden Zoon is: opwindend.’ Tor.com ‘Pierce Brown is een wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde rit vol spanning, intrige, en serieuze, ruige

boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van

gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher Golden, auteur van Tinnen soldaten en Sneeuwblind

Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een

De ontmoeting Nicholas Sparks 2017-01-16 Nicholas Sparks noemt De ontmoeting een van zijn persoonlijkste boeken Het leven van Miles Ryan lijkt te eindigen op de dag dat zijn vrouw dodelijk verongelukt. Maar Miles moet voor

aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist

Jonah zorgen, zijn negenjarige zoon, en zijn plicht vervullen als sheriff in het stadje New Bern in North Carolina. Jonah krijgt problemen op school en zo ontmoet Miles Sarah Andrews, de aantrekkelijke schooljuf van Jonah.

Zoektocht in Katoren / druk 1 Jan Terlouw 2007 De 16-jarige geitenhoeder Koss leert een oude vrouw kennen. Lang geleden werd haar zoontje ontvoerd. Na de dood van deze vrouw gaat Koss naar hem op zoek. Tijdens zijn

Misschien komt het door haar eigen emotionele wonden dat Sarah de pijn herkent in de ogen van vader en zoon. Langzaam groeit er een band en voor het eerst sinds jaren kan Miles weer lachen. Tot hun liefde zwaar op de proef

zoektocht door Katoren ontdekt hij veel misstanden. Vanaf ca. 13 jaar.

wordt gesteld door het schokkende geheim dat Sarah met zich meedraagt. De pers over de boeken van Nicholas Sparks ‘Zijn verhalen zijn ervoor gemaakt om te worden verteld aan het grote publiek.’ Cultuurbewust.nl ‘Sparks’

Dat nooit meer Chris van der Heijden 2011-12-09 Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn. Met Dat nooit

boeken zitten vol diepe emoties en onver wachte wendingen.Tranen gegarandeerd.’ People ‘Ontroerend, goed geschreven en extreem romantisch.’ Booklist

meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland met als centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het

De solist Rob Waumans 2019-01-15 ‘De solist’ van Rob Waumans is het op ware feiten gebaseerde verhaal van een radeloze en wellicht redeloze zoektocht. Nadat de Russen Berlijn hebben ingenomen, keert de joodse musicus

verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol

Valentin Grossman na jarenlange onderduik terug naar huis. Zijn geliefde Elise is tijdens de zware bombardementen van april in verwarde toestand gevlucht en spoorloos verdwenen. Tegen het decor van een kapotgeschoten stad

van de Shoah en het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het logische en omvattende vervolg

waarin de Russen het voor het zeggen hebben, gaat hij naar haar op zoek. Al snel beseft hij dat er maar één manier is om haar te vinden: via hetzelfde pad dat hen bij elkaar bracht, de muziek. In een wereld waar niemand veilig

ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte

is en geweld regeert, probeert hij het onmogelijke: de Berliner Philharmoniker samenbrengen en een concert geven in de ruïnes van een stad die zichzelf sneller bijeenraapt dan voor mogelijk werd gehouden.

renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER

Orensnijder tulpensnijder Paul Rodenko 1975

The New Routledge Dutch Dictionary N. E. Osselton 2003 This accessible and up-to-date dictionary is suitable for learners of Dutch at all levels. The 50,000 entries include: *pronunciation guidance *contextual information *Flemish

Zes dagen eerder David Levithan 2013-08-01 Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige roman ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag wakker in een

words *colloquial and idiomatic language *political and economic institutions. The dictionary also includes *Advice on finding entries *List of irregular verbs.

ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets opvallends doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar

Luilebol! Hans Heestermans 1989 Thematisch geordende lijst van scheldwoorden met verklaring.

soms lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren ingrijpend...

Recepteerkunde Yvonne Bouwman-Boer 2010-01-18 Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole, van

Wij twee Nicholas Sparks 2017-08-03 Opnieuw een prachtige roman van de bestsellerauteur van onder andere The Notebook, Safe Haven en The Longest Ride Russell Green is pas tweeëndertig, maar hij heeft alles: een

recept tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist als voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige bereiding vanouds de core

fantastische vrouw, een lieve zesjarige dochter, een succesvolle carrière in de reclame en een prachtig huis in Charlotte, North Carolina. Hij leeft een droomleven, waarin zijn huwelijk met de betoverende Vivian centraal staat. Maar

business, tot steeds meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is een specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en

deze schitterende buitenkant begint langzaam barstjes te vertonen... Niemand is verbaasder dan Russell als zijn leven compleet op zijn kop wordt gezet. Binnen een paar maanden verliest hij zijn baan en zijn vrouw en moet hij

bewerken van handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken (VTGM) gebeurt in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de

alleen voor zijn jonge dochter zorgen terwijl hij probeert te wennen aan zijn nieuwe situatie. Als alleenstaande vader gaat hij op zoek naar een nieuw bestaan – en dat zal hem hevig op de proef stellen. De pers over de boeken

bereiding en aflevering van geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor studenten farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op

vanNicholas Sparks ‘Nicholas Sparks weet hoe hij de juiste snaar moet raken.’ Daily Mail ‘Ontroerend, goed geschreven en extreem romantisch.’ Booklist ‘Heerlijke feelgoodboeken waar je direct verliefd op wordt.’ The Guardian

kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er noodzakelijke informatie.

Eindspel Tom Clancy 2017-03-17 Eindspel is het nieuwste boek van de Amerikaanse topauteur Tom Clancy, bekend van De jacht op de Red October en Golf van ontzetting. Na een vernietigende nucleaire confrontatie in het

De terugkeer Nicholas Sparks 2020-09-08 Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht. Als Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote explosie buiten het ziekenhuis

Midden-Oosten, staan Amerika en Rusland lijnrecht tegenover elkaar in hun honger naar werelddominantie. Terwijl JFS-piloot majoor Stephanie Halverson op een verkenningsexpeditie in Rusland een revolutionair nieuw

waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het vervallen huis in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen. Terwijl hij de bijenkorven van zijn

radarsysteem test, wordt ze uit de lucht geschoten. In de jungle van Ecuador is de keiharde marinier Mikhail “Lex” Alexandrov een gezochte terrorist op het spoor als hij plotseling een internationale samenzwering ontdekt die hem

grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor

en zijn team midden in de strijd werpt. Op een eiland voor de kust van Japan, wordt een Russische ex-spion door haar oude kameraden opgejaagd. Haar enige hoop op overleven is overlopen naar het Westen. Zo raakt ieder van

Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is de aanwezigheid van Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het meisje ooit

hen betrokken bij het complot van een groepering die niet verslagen blijkt, maar met dodelijke kracht weer toeslaat. De Amerikaan Tom Clancy is een van de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. Met bestsellers als De jacht op

bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan laten schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van

de Red October en Golf van ontzetting behaalde hij internationale roem. Clancy overleed in 2013 na een kort ziekbed, op 66-jarige leeftijd. Coauteur Peter Telep schreef eerder Zwarte lijst en Strijdpunt naar een idee van Clancy.
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‘Niemand geeft zo’n volledig beeld van moderne oorlogsvoering.’ The Sunday Times ‘Bloedstollende actie... vermakelijk en voortreffelijk actueel... Clancy heerst nog altijd.’ The Washington Post

Hoeveel keer moet je de kaas snijden, zodat je 27 kleine, gelijke blokjes hebt? o Hoeveel hele getallen tussen de 1 en 1.000 bevatten een 3? o Op een verlaten snelweg is de kans dat er een auto langskomt binnen 30 minuten

Helderwitte macht Cassandra Clare 2021-04-30 Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt op rolletjes. Ze wonen samen in een fantastische loft, hun heksenmeesterzoontje Max heeft net leren lopen, en op de straten

95%. Hoe hoog is de kans dat er een auto langskomt binnen 10 minuten? o Leg aan je neefje van acht jaar uit wat een database is en gebruik hiervoor 3 zinnen. Dit zijn vragen die je gesteld kunnen worden als je bij Google - of

van New York is het rustig en veilig - zo rustig en veilig als New York kan zijn, in ieder geval. Tot op een nacht twee oude kennissen hun appartement binnendringen en het machtige Witte Boek stelen. Magnus en Alec moeten

een willekeurig ander bedrijf in de dotcom economy - solliciteert. Ben jij slim genoeg om bij Google te werken? loodst je langs verrassende antwoorden op tientallen van de meest uitdagende vragen die op je afgevuurd kunnen

noodgedwongen alles laten vallen om het terug te krijgen. Ze volgen de dieven naar Shanghai, schakelen hulptroepen in, en moeten een babysitter regelen. Ook heeft iemand Magnus neergestoken met een vreemd magisch

worden tijdens een sollicitatiegesprek.

wapen, en de wond gloeit, dus daar moeten ze zich óók nog druk om maken. Gelukkig bestaan hun hulptroepen uit Clary, Jace, Isabelle, en kersverse schaduwjager Simon. In Shanghai ontdekken ze namelijk dat een nog véél

Landgenooten! 1815

gevaarlijkere dreiging hen opwacht. Magnus' magie is op hol geslagen, en als ze de demonen die de stad overspoelen niet kunnen tegenhouden, zullen ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte rijk van de doden. Lukt

Het boek met alle antwoorden - mini / druk 30 Carol Bolt 2012-02

het hen om de wereld te redden voordat Max Alecs moeder tot waanzin drijft?

Angststoornissen En Hypochondrie P. M. G. Emmelkamp 2009-09 Angststoornissen en hypochondrie is een actueel overzichtswerk, waarin op praktische wijze inzicht gegeven wordt in de classificatie (volgens de DSM-IV-TR-

Vuurwerk Ian Rankin 2021-11-10 Wie vroeger in Mary King's Close stierf, had de pest. Maar nu is er iemand gemarteld en vermoord. Inspecteur Rebus ziet een Ierse connectie, maar zijn meerderen willen daar niet aan. Het

criteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen en hypochondrie.Bij de behandeling van deze stoornissen wordt, naast een bespreking van farmacotherapie, met name aandacht besteed aan recente

beroemde festival trekt drommen toeristen en terreurdaden zijn dus een schrikbeeld voor het stadsbestuur. Maar het kan altijd erger, concludeert Rebus als het schachtoffer geïdentificeerd wordt. Hij is de zoon van een notoire

ontwikkelingen in de cognitieve therapie en gedragstherapie. Er zijn door de jaren heen vorderingen gemaakt op het gebied van research die implicaties hebben voor de diagnostiek en behandeling van deze

gangster, die eigen ideeën heeft over wraak. 'Big Ger' Gafferty mag dan achter tralies zitten, zijn macht en meedogenloosheid zijn nog even groot als vóór zijn arrestatie door John Rebus.

stoornissen.Angststoornissen en hypochondrie gaat uitvoerig in op de problemen die zich bij het uitvoeren van de behandeling kunnen voordoen. Bovendien wordt in heldere taal een genuanceerd beeld van de huidige stand van

General Catalogue of Printed Books to 1955 British Museum. Dept. of Printed Books 1967

zaken in onderzoek en theorievorming weergegeven.Het boek is voorzien van gevalsbeschrijvingen. De hoofdstukken over behandeling gaan met name uit van (cognitieve) gedragstherapeutische principes vanwege de belangrijke

Waddeneilanden Heike Völler 2005

resultaten die daarmee geboekt zijn in de behandeling van angststoornissen en hypochondrie. Daarnaast wordt per stoornis steeds een overzicht geboden van recent onderzoek naar de behandeling met

Het motel Dean R. Koontz 2013-03-25 Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een

psychofarmaca.Angststoornissen en hypochondrie is een geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek Angst, fobieën en dwang. Angststoornissen en hypochondrie is bedoeld voor psychologen, psychiaters, huisartsen,

tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als je er eenmaal bent neergestreken, is het

maatschappelijk werkenden en opleidingen voor deze beroepen.

bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele personages,

Vechten voor overmorgen Evert Hartman 1980 Een groep idealistische jongeren vecht voor een alternatieve maatschappij zonder kernenergie, milieuvervuiling en werkloosheid en gaat geweld daarbij niet uit de weg.

omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts

Witte liefde Wanda Reisel 2004 Op Curacao in de jaren vijftig voelt een getrouwde vrouw een onmogelijke liefde voor een andere man.

Beter wordt het niet Caroline de Gruyter 2021-03-02 Europeanen klagen graag dat de Europese Unie zo verdeeld is, zo traag en zo zwak. Maar geloof het of niet, het Habsburgse Rijk was net zo. Tijdrekken, conflicten vermijden,

Spraakleer der Maleische taal D. Gerth van Wijk 1893

permanent hervormen en lelijke compromissen sluiten waren hoekstenen van het Habsburgse bestuur. Met fortwursteln, doormodderen, gaven de keizers vele volkeren, talen en culturen een dak boven het hoofd – en dat maar

De jaagster Kate Quinn 2019-08-20 Het is 1946. De Britse oorlogscorrespondent Ian Graham is erop gebrand de vrouw te pakken te krijgen die bekendstaat als die Jägerin – de jaagster. De vrouw heeft gruwelijke misdaden

liefst zeshonderd jaar lang. Daar kan de EU, die al even multinationaal is, nog iets van leren. Kan het zijn dat de grootste Europese zwaktes tegelijkertijd een kracht zijn? En dat Europa per definitie alles half doet, en nooit af is?

gepleegd, maar daarnaast wordt Ian gedreven door een heel persoonlijke reden. Het lijkt een onmogelijke opgave om haar te vinden, tot hij Nina Markova ontmoet, een Russische pilote die tijdens de oorlog in vijandelijke handen

Nynke Pieter Verhoeff 2001

viel maar wist te ontsnappen. Zij is de enige die ooit oog in oog heeft gestaan met de jaagster en het heeft overleefd.Ondertussen maakt de zeventienjarige Jordan in Amerika kennis met de nieuwe verloofde van haar vader, een

Ben jij slim genoeg om voor Google te werken? William Poundstone 2012-06-06 o Je krimpt tot een grootte van een dubbeltje en wordt in een blender gegooid. De blender zal binnen een minuut worden aangezet. Wat doet je? o

vrouw met een licht Duits accent en een verleden waarover ze niet wil praten...De jaagster is een razendspannend verhaal vol waargebeurde historische feiten, liefde en verraad, dat van het begin tot het einde boeit.Over De

Je zet een glas met water op een grammofoon en geleidelijk begint die steeds sneller te draaien. Wat gebeurt er als eerst: het glas glijdt ervan af, het glas valt om of het water valt eruit? o Je krijgt een blok kaas en een mes.

jaagster'Razend spannend boek vol waargebeurde historische feiten, liefde en verraad.' - Story
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