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Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn verhaal in deze geautoriseerde biografie, die in Engeland
een enorme bestseller was. Rod Stewart brak door met Maggie May en daarna volgde hit op
hit. Liedjes als Sailing, Da ya think I m sexy en Tonight s the night kan iedereen meezingen.
Alle gebeurtenissen uit het leven van de excentrieke zanger passeren de revue: zijn
huwelijken, scheidingen en zijn affaires met Bond-girls, filmsterren en modellen. Maar hij
schrijft ook openhartig over zijn ziekte, kanker, waardoor zijn leven aan een zijden draadje
hing. Onderhoudend, geestig en soms ontroerend beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`nroll en `bad behaviour . Deze enige echte autobiografie bevat veel foto s en biedt een intieme
kijk op de belevenissen van een rockster!
Weesmeisje nr. 8 is een op feiten gebaseerde, ontroerende roman over het vermogen van
mensen om kwaad te doen... en lief te hebben. De vierjarige Rachel Rabinowitz belandt in het
Joodse weeshuis in New York, waar dokter Mildred Solomon medische experimenten uitvoert
op kinderen. Rachel wordt onderworpen aan een reeks röntgenbehandelingen, waardoor haar
gezondheid voorgoed wordt aangetast. Als volwassen vrouw ondervindt Rachel dagelijks de
lichamelijke consequenties van de behandelingen. Desondanks werkt ze als verpleegster in
een verzorgingstehuis, waar ze op een dag dokter Solomon onder haar hoede krijgt. Al snel
realiseert Rachel zich dat zij nu de macht in handen heeft. Moet ze haar kans grijpen om
wraak te nemen, of kan ze de oude vrouw vergeven? 'Onontkoombaar, verontrustend en
fascinerend.' - Historic Novels Review 'Een sterk debuut.' - Lambda Literary Review
Het vergeten meesterwerk van een van de grootste Joodse denkers van de 20ste eeuw.
Heschel beschrijft hoe de mens in de loop van de geschiedenis ervaring is gaan krijgen van
een zich openbarende God. Puttend uit Bijbelse en Joodse bronnen voert hij pleidooi voor een
universele Godsbeleving die consequenties heeft voor hoe we als mensen met elkaar omgaan.
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
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 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, omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen
spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Het op ware feiten gebaseerde verhaal van de ontsnapping van een Duitse krijgsgevangene
uit een loodmijn in Siberië.

Verhalenverteller Hassan spint met hulp van zijn luisteraars een web van verhalen rond
de verdwijning van een mooie westerse vrouw en haar metgezel. Elk stukje informatie
roept nieuwe vragen op, en iedere luisteraar breit een eigen vervolg aan het verhaal,
dat mythische proporties krijgt. Onduidelijk is de grens tussen feit en fictie, tussen waar
het verhaal eindigt en de werkelijkheid begint. Zo sluimert op de achtergrond het
verhaal van Hassans gevangengehouden broer Mustafa, die bij de verdwijning
betrokken lijkt te zijn.
Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is
het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit
de hele wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de
bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud
toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak
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van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan
levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de
bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde
zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van
hem een wel heel onvergetelijke kat.
Door maatschappelijke veranderingen kent Nederland een steeds groter aantal
thuiswonende kwetsbare ouderen, die een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld
ziekenhuisopname en overlijden. Het opsporen, herkennen, behandelen of
ondersteunen van kwetsbare ouderen blijkt moeilijk. Het boek "Werken met
thuiswonende kwetsbare ouderen" geeft inzicht in de complexiteit omtrent de
herkenning en behandeling van deze doelgroep. Daarnaast worden veel gebruikte
definities van kwetsbaarheid in kaart gebracht, alsook de veelheid aan
meetinstrumenten, projecten en interventies die in het verleden zijn ingezet. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden - meestal uitgevoerd in het kader van het Nationaal
Programma Ouderenzorg - aangevuld met theoretische inzichten en wetenschappelijke
onderbouwing, wordt inzicht gegeven in deze complexe onderwerpen. De diversiteit
aan programma s en interventies voor kwetsbare ouderen wordt op een rij gezet.
Vervolgens wordt de effectiviteit van interventies besproken en waar mogelijk, de rode
draad uit de bevindingen gehaald. Als laatste komen kwetsbare ouderen zelf aan het
woord om het contrast van hun perceptie met die van professionals aan te geven. Eva
van der Ploeg en Robbert Gobbens zijn beiden gepromoveerd op het onderwerp
Kwetsbare ouderen . Met dit boek beogen zij dit complexe werkveld meer inzichtelijk te
maken voor professionals die in hun dagelijkse praktijk met ouderen werken en voor
HBO-studenten Zorg en Welzijn."
Iedereen is weleens jaloers en bang dat zijn/haar partner vreemdgaat, ook als achteraf
blijkt dat er niks aan de hand was. Jaloezie wordt echter ziekelijk als je voortdurend
jaloers bent terwijl daar geen aanleiding voor is. Ziekelijke jaloezie heeft ingrijpende
gevolgen voor je relatie en je zelfbeeld. Leven met ziekelijke jaloezie of met een partner
die daar last van heeft is dan ook niet altijd even makkelijk. Pieternel Dijkstra geeft je
inzicht in de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van ziekelijke jaloezie. Wat
betekent ziekelijke jaloezie voor de relatie tussen jou en je partner? Wat is de rol van
het uiterlijk en het zelfbeeld bij jaloezie? Wat is de beste behandeling? Gelukkig is er
ook veel dat je zelf kunt doen om van je jaloerse gevoelens af te komen. Ook op deze
zelfhulptechnieken gaat het boek in. Omgaan met ziekelijke jaloezie (tweede, geheel
herziene druk) verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. Meer informatie over deze reeks is
te vinden op www.a-ggz.nl.
Een boek over hondenrassen voor kinderen: Het zijn allemaal honden is een boek om
jonge kinderen het idee te introduceren van verschillende hondenrassen. Toen ik jonge
kinderen over honden leerde, merkte ik dat ze erg verward leken wanneer ze
(bijvoorbeeld) werd verteld dat een poedel een hond is, en ze daarna zagen dat een
chihuahua eveneens een hond is. Dit is een educatief en toch leuk boek voor ouders
om aan jonge kinderen voor te lezen, of voor vroege lezers. Dit boek kan makkelijk een
favoriet worden voor het gezin bij het voorlezen aan je kind, vanwege het lachen en
giechelen dat eruit kan voortkomen. Het boek bevat foto's van 21 verschillende
hondenrassen, sommige algemeen en sommige bijzonder. Het bevat oefeningen voor
ouders en kinderen om samen te doen die plezier geven en hechting kunnen
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bevorderen. Ouders, bereid je beste hondengeluiden voor!
Het leven van tv-ster Blaise verandert totaal als haar blinde dochter vanwege een
ernstige ziekte weer thuis komt wonen. En dat is nog maar het begin van een reeks
problemen. Kan Blaise er nog bovenop komen? ‘Dit is een van haar beste verhalen
ooit!’ Goodreads
De 74-jarige Goethe is verliefd geworden op de 19-jarige Ulrike von Levetzow, die met
haar moeder en zusjes evenals Goethe vakantie houdt in de badplaats Marienbad. Ze
flirten, houden gesprekken en kussen elkaar, precies zoals Goethe het altijd beschrijft
in zijn boeken: hun kussen zijn niet slechts een aanraking van lippen, maar vooral van
twee zielen. Maar dan duikt er een rivaal op: een jongere man probeert Ulrike te
verleiden, en Goethe beseft dat hij op iets onmogelijks hoopt. Desondanks waagt hij de
sprong en doet haar een aanzoek. Hoe geroerd ze daardoor ook is, de familie wijzigt
haar reisplannen niet en vertrekt. Goethe blijft achter met een gebroken hart en
verslagen schrijft hij een van zijn meesterwerken: Marienbader Elegie. Een emotioneel,
zachtaardig relaas van een onmogelijke liefde, weergegeven in woorden die zijn
doordrenkt van passie en kracht.
Twee moedersNatuurkunde voor dummiesPearson Education
Joost Minnaar en Pim de Morree, beter bekend als de Corporate Rebels, zijn op een
missie om een revolutie te ontketenen in de manier waarop we werken. In de zomer
van 2015 zegden Joost en Pim hun veelbelovende, maar frustrerende banen op om de
ruim honderd namen op hun bucketlist van ’s werelds meest inspirerende organisaties,
managementgoeroes, vooraanstaande wetenschappers, tegendraadse ondernemers
en CEO’s te spreken. Volg ze op hun avontuur en lees in ‘Corporate Rebels’ wat ze
te weten kwamen op hun ontdekkingstocht. Werk kan leuker, beter en inspirerend zijn,
ook voor jou!
Gebruik de kracht van je donkere kant. Ieder mens heeft schaduwkanten. Als we deze
gewoontes en eigenschappen blijven verbergen en ontkennen, dan wordt dit een kracht
die in staat is ons leven én dat van anderen te verwoesten. Schaduw heeft daarmee
ook effect op de maatschappij, aldus Chopra. Ford spreekt uit ervaring - zij was ooit
verslaafd - en maakt inzichtelijk hoe we vrede sluiten met onszelf, anderen en de
wereld. Williamson benadrukt de kracht van bidden, boetedoening, vergeving en liefde.
Alleen licht kan de schaduw verbannen.
In dit angstaanjagende vervolg op Mo Hayders Vogelman moet Jack Caffery een
verknipte kidnapper opsporen en wordt hij daarbij geconfronteerd met zijn verleden.
Meer dood dan levend wordt het echtpaar Peach in hun huis in Londen aangetroffen:
vastgebonden, mishandeld en uitgedroogd. Van hun zoontje Rory en de dader
ontbreekt elk spoor. Kinderen in de omgeving spreken van een ‘trol’ die hen lastigvalt.
Verbeten stort rechercheur Jack Caffery zich op het onderzoek. Een complicatie hierbij
zijn Caffery's persoonlijke herinneringen aan de nooit opgehelderde verdwijning van
zijn broertje Ewan, vijfentwintig jaar geleden. Gaandeweg het onderzoek komt er zoveel
modder boven dat Caffery zelf door de stroom lijkt te worden meegesleurd...
Sheila, Art en Mike groeiden op in een grote Iers-Amerikaanse familie in een buitenwijk
van Boston. Hun vader is niet gelovig, maar hun moeder is een typisch Ierse katholiek
die haar kinderen heeft opgevoed met de gedachte dat familiegeheimen vooral
verborgen moeten blijven en dat je over een groot aantal zaken maar beter niet kunt
praten. Wanneer Art - de oudste broer, moeders oogappel en de geliefde pastoor van
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een grote parochie - een paar dagen voor Pasen zijn telefoon niet meer opneemt en
niet reageert op berichten, wordt Sheila bezorgd.

De levensgeschiedenis van een Amerikaanse eeneiïge tweeling van wie er één
schizofreen is.
Lucy Proctor werkt in Londen als secretaresse voor de Griekse zakenman
Aristotle Levakis. Zijn minnaressen komen en gaan, en opgelucht constateert ze
dat zij zijn type niet is. Voor haar is het heel belangrijk dat ze onafhankelijk blijft
en dat ze met haar salaris de zorg voor haar moeder kan betalen. Aristotle is
haar baas, zij is zijn secretaresse. Meer niet. Zo denkt Aristotle er ook over. Hij
beseft dan ook heel goed dat hij zich niet zo tot Lucy - die ook nog eens in alles
verschilt van de vrouwen op wie hij gewoonlijk valt - aangetrokken zou moeten
voelen. Misschien kan een gezamenlijk zakenreisje naar Athene hem genezen
van zijn verlangen naar haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Elk weekend rijdt Tom Fitzgerald met zijn paarse busje van Dublin naar
Rathdoon, een klein plaatsje op het Ierse platteland. En elk weekend stappen
dezelfde passagiers in. Ook dit weekend in september zijn ze er allemaal weer.
Nancy Morris, die maar niet begrijpt waarom iedereen zo afstandelijk tegen haar
doet. De vrolijke Dee Burke, die zelfs in Rathdoon niet de rust vindt die ze zoekt.
Ken Kenney, die zich steeds vreemder lijkt te gaan gedragen. En Celia Ryan, die
achter de bar staat in de pub van haar moeder en moed probeert te verzamelen
voor een lastige confrontatie. Maeve Binchy is ongeëvenaard in het tot leven
wekken van menselijke personages met hun heel herkenbare gevoelens en
emoties, hun gedachten en onzekerheden... Over de boeken van Maeve Binchy
‘[Maeve Binchy] schrijft met humor en heel veel vertelkracht.’ Trouw ‘Deze
roman is goed voor een paar tranen, door de mooie schrijfstijl van Maeve
Binchy.’ Libelle ‘Haar verhalen stralen warmte uit en hebben iets magisch.’
Oprah Winfrey
Na zijn dood probeert een jongeman binnen te dringen in de geest van zijn
moeder, om door haar rust te vinden in de geestenwereld.
Als huisarts werkt u samen met collega's, geeft u leiding aan
praktijkmedewerkers en hebt u te maken met andere specialisten. In veel
gevallen zullen deze complexe processen goed verlopen, maar het
samenwerkingsterrein telt vele valkuilen. Misverstanden,
communicatieproblemen en onenigheden kunnen de kwaliteit van zorg bedreigen
en het werkplezier grondig bederven. Samenwerkingsperikelen in de
huisartspraktijk is geschreven om problemen in de samenwerking te voorkomen
of op te lossen. Met humor analyseren de auteurs veelvoorkomende
problematische situaties edie zich voordoen bij de samenwerking. Ze bespreken
in korte casus problemen in de samenwerking tussen huisartsen, bij het
leidinggeven aan en het samenwerken met het eigen personeel en bij de
samenwerking met andere specialisten. Na elke casus bespreken ze bijpassende
theorie, mogelijke oplossingen en overeenkomstige situaties waarin het
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specifieke probleem in de samenwerking zich kan voordoen. De auteurs vertellen
niet hoe het moet, maar reiken hulpmiddelen aan waarmee u zelf aan de slag
kunt gaan. Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk is vooral bedoeld voor
huisartsen en aios huisartsgeneeskunde. Andere artsen, doktersassistenten en
praktijkondersteuners kunnen er zeker ook hun voordeel mee doen.
Schets van een officieel bezoek van een aantal westerse cultuurdragers aan de
Sovjetleider Gorbatsjov.
Op een ochtend hoort Elmer iemand roepen: 'Nee hé!' Het is Super Fant. Hij
heeft Elmers hulp nodig, zijn kleren zijn gescheurd. Samen gaan ze op weg naar
tante Zelda. Die weet altijd raad. Onderweg mag niemand de kleine olifant zien,
ze zullen hem vast uitlachen. Zoals gewoonlijk verzint Elmer weer een geweldig
slim plan. Hij leidt alle dieren af, met een goede grap, een gek verhaal en slimme
acties. Zo komt Super Fant ongezien bij tante Zelda en zij maakt zijn kleren weer
piekfijn in orde.
Zipp en Andreas vervelen zich, hebben geen geld, wel dorst. Ze beroven een
vrouw op straat, waarbij haar kinderwagen omvalt en de baby op de grond
klettert. Daarna volgen ze een oude vrouw naar haar woning, maar tijdens de
overval valt Andreas in de kelder, breekt zijn rug en vanaf dat moment is hij
volledig afhankelijk van haar. De vrouw, Irma Funder, is altijd ondergeschikt
geweest aan haar man en zoon en geniet van haar macht over Andreas.
Inspecteur Konrad Sejer en zijn collega Jacob Skarre onderzoeken zowel de
vermissing van de jongeman als de dood van de baby uit de kinderwagen, maar
zien geen verband. Totdat een bloedstollende waarheid zich ontvouwt.
Bundel sprookjesachtige verhalen en enkele gedichten. Vanaf ca. 10 jaar.
Inleiding in de natuurkunde.
Het is drie jaar geleden dat publiekslieveling Astrid 'The Face' Wolfe de
tenniswereld de rug toekeerde. En het is drie jaar geleden dat ze meervoudig
kampioen Tim Starbuck zonder enige uitleg verliet om Lady Wickerton te worden.
Nu is ze terug, en het publiek verwelkomt haar comeback met open armen evenals Tim. Hij maakt haar meer dan duidelijk dat het tussen hen nog niet is
afgelopen. Wat is er eigenlijk gebeurd, die drie jaar geleden? En kunnen ze
daarover praten zonder alles opnieuw kapot te maken? Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Autobiografie van de Weense vrouw (1879-1964), die achtereenvolgens
getrouwd was met de componist Gustav Mahler, de architect Walter Gropius en
de schrijver Franz Werfel.
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