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Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze
weet dat ze haar klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien kan ze mensen soms helpen. Neem nou
Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve voorspellingen gaat het nu een
stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met lede ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame Esmeralda
noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten. Jenny
is niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en
gevoel... Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 18
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is
erg ongelukkig en zoekt een uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan reizen.
Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de
fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de
machtigste familie van Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat
overwonnen moet worden voor ze kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de
bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van belang zijn, welke weg
je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele vragen, maar de antwoorden zijn niet zo
makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden
om zo je weg naar geluk te bewandelen.
In het boek Het blikken paardje van Janice Steinberg vindt de 85-jarige Elaine Greenstein bij het opruimen van haar huis een aanwijzing voor
een adres van haar verdwenen zus Barbara. Meer dan zestig jaar geleden verbrak haar tweelingzus het contact met haar familie voorgoed.
Elaine denkt terug aan hun jeugd, aan hun gepassioneerde familie met opa Zayde, een blikslager uit Oost-Europa, en aan haar tegenstrijdige
gevoelens van liefde en rivaliteit voor haar zus. Hoewel ze beiden opgroeiden in de jaren dertig in de Joodse wijk van Los Angeles, waren ze
totaal verschillend. Barbara zette haar zinnen zette op Hollywood, en vertrok in het najaar van 1939. Ze liet slechts een raadselachtig briefje
achter. Zestig jaar later krijgt Elaine de mogelijkheid op zoek te gaan naar haar verloren zus. Met het boek Het blikken paardje heeft Janice
Steinberg een rijke familiegeschiedenis geschreven over de vaak beladen band tussen moeders en dochters en zussen onderling. Het
blikken paardje is een prachtige roman over de manier waarop we onherroepelijk gevormd worden door degenen van wie we houden.

Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw en als de man wiens levenswerk Het
kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en schetst een portret van een
revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man - zowel politiek als privé. Als arme student
viel Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke
obsessies altijd trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van politieke
spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot.
Door gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal een intieme blik in de beproevingen, de
ellende en de hartstochten van een man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over werk,
geld en sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als
redacteur bij Reuters in Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft een
vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het
nauwelijks bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende, maniakale bohemien en intellectueel
in de hoofdsteden van middennegentiende-eeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die haar uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt
Gabriel ons de menselijke familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende theoreticus.' publishers
weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen
van zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen die hij liefhad.' washington independent review
of books
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf
had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste
sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van
Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven
in hun appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike
het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en
noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst.
Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur. Becky Masterman speelt op meesterlijke wijze met
de verwachtingen van de lezer.’ Janet Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en als
lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist echter altijd op haar instinct en haar FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl
ze het rustiger aan wil doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat
zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar zetten, omdat ze ook zelf weer wordt bedreigd,
en het gevaar is veel dichterbij dan ze denkt... ‘Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’ Publishers
Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om van te houden.’ Linwood Barclay
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK PITT IS TERUG! Alarm op de Caribische
zee! Dirk Pitt maakt jacht op een bende schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit, hoe dichter hij
bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn dochter Summer sporen ondertussen een historische schat van
de Azteken op. Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun zoektocht voert hen uiteindelijk ook naar Cuba, recht in
de armen van de vijand.
Gonnie en Gijsje / druk 1Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities (2012 Edition)OECD Publishing
This manual gives a complete, detailed and up-to-date description of the Eurostat-OECD PPP Programme, including its organisation, the
various surveys carried out by participating countries and the ways PPPs are calculated and disseminated. It also provides guidance on the
use of PPPs.
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Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis
Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een
van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik
voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss,
een piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan?
Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep.
Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en
Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)

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.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een
glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische,
pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met
een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt
ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze
door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet
meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Everyone is interested in design nowadays; figures like Philippe Starck are as venerated and well known as more traditional
artists. But where the literature on fine art is vast, design is still conparatively ill-served. This encyclopaedia provides an account of
the still largely unknown story of design.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet
serieus en zijn moeder is zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een
mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt daar
Dennis fascinatie voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen?
Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een
wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David
Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tvserie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen introductie. Hij verwierf internationale roem als
illustrator van de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met
Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De
campus van Waverly Academy staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste
roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen
voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases
uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan.
De president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te steunen die de Joodse Staat scherp
veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in
het Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn
veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen toeneemt maar ook de houding van vele regeringen
steeds vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de klok de kernkoppen zien te
lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
Overzicht in woord en beeld van enkele werken van de Rotterdamse architect gevolgd door een korte levensschets.
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