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Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide regels
aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee
jaar later was hij terug, als een van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had
toegekeerd, had ik als protegé van Lei Yeung, een van de slimste zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik
was niet meer het meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze paden
elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van
glamour, seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde
zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal... Deze titel is
eerder verschenen.
Drieduizend jaar geleden ontstond in India een manier van denken die veraf ligt van ons huidige rationalistische
wereldbeeld: een weten dat alles omvatte, van de zandkorreltjes tot voorbij de grenzen van het heelal de Veda. Het
kernbegrip van de Veda is `de gloed, de geestelijke materie waaruit de wereld is ontstaan en die leidde tot de geboorte
van de menselijke geest. De afstand van deze denkwijze tot onze cultuur lijkt onoverbrugbaar. En toch biedt dit denken
een ogenschijnlijk ongeordende verzameling hymnen, rituelen, godenverhalen en bovennatuurlijke invallen de moderne
mens de mogelijkheid om op een andere, betere manier om te gaan met basale gebeurtenissen en ervaringen, die zich
onttrekken aan de ratio. Verworvenheden die we als vanzelfsprekend beschouwen, komen daardoor in een ander licht te
staan. Roberto Calasso laat op zijn hoogsteigen en verrassende manier zien hoe de moderne mens niet zonder mythisch
denken kan, ook al menen we dat we met onze technologie en kennis alles kunnen controleren. `Niemand evenaart het
enthousiasme van de verhalenverteller Calasso. Hij is inmiddels zelf een soort van legende geworden. The Independent
Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals (January December)
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
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De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de wereldwijde computer- en
communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek Mobiele communicatie uitgebreid de huidige stand van zaken
in de technologie en het onderzoek van mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde achtergrond van
het vakgebied. In het boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele en draadloze communicatie besproken, van
signalen en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht
van digitale data. Schiller illustreert de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van diverse didactische
hulpmiddelen, waardoor het boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit boek:nieuw
materiaal van derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van de
nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates: 802.11a, b, g en HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth
met IEEE 802.15, profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting WAP 2.0.
Haar leven lijkt wel een roman, maar de Argentijnse Mika Etchebéhère (1902-1992) heeft echt bestaan. Op basis van talloze gesprekken met
mensen die haar hebben gekend, door het lezen van brieven, documenten en manuscripten van Mika en haar grote liefde Hipólito weet Elsa
Osorio het buitengewone verhaal te schetsen van de enige vrouw die tijdens de Spaanse Burgeroorlog een colonne aanvoerde. Mika was
door haar sterke uitstraling en haar vermogen te inspireren onmisbaar voor de slecht uitgeruste strijdkrachten, die haar tot `capitana'
benoemden. De roman beschrijft de anarchistische kringen waarin Mika verkeert in haar geboorteland Argentinië, haar avonturen in
Patagonië in de jaren twintig, haar deelname aan linkse antistalinistische groepen in Frankrijk, en haar verblijf in het Berlijn van de jaren
dertig, dat steeds meer in de greep komt van het nazisme. Mika is het aangrijpende verhaal van het stormachtige leven van een
uitzonderlijke vrouw aan het front tegen de achtergrond van de geschiedenis van de twintigste eeuw.
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder
en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste
puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden
gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het
uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten
de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten
van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken
de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen
wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn
boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire
hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst
omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld,
Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door
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de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht valt schuin tussen de stammen op de heuvel
door op hem en hult hem in een oranje nevel; hij is onscherp alsof ik hem onder water zie. Hij is zich ervan bewust geworden dat hij een
indringer was: de hut, de omheining, de vuren en de paden waren schendingen. Hij wil er een eind aan maken, hij wil de grenzen uitwissen,
hij wil dat het bos weer overwoekert wat hij het door zijn verstand heeft ontnomen: hij wil zijn fouten goedmaken.' Een Canadese vrouw gaat
op zoek naar haar vader, die spoorloos verdwenen is. Deze zoektocht blijkt uiteindelijk niet alleen een zoektocht naar haar vader, maar ook
een zoektocht naar zichzelf. Boven water is een fenomenaal verhaal over rouw, verlies en ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp
proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Met haar talloze romans,
gedichten en verhalenbundels heeft ze een miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen verschenen en De blinde
huurmoordenaar werd in 2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in Toronto. 'Atwoods meest intense roman.' Joost de Vries, De
Groene Amsterdammer 'Een van de belangrijkste romans van de twintigste eeuw.' The New York Times
Beschouwing over de ingrijpende economische en maatschappelijke gevolgen van de opkomst van waterstof als energiebron in plaats van
fossiele brandstoffen.
De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer verfilmd, onder meer door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol
van Willie Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Als Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij krijgt een
rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende karamels,
aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor
Caspar Slok, die door een rivier van hete chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ –
VPRO-gids

Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld
tegen Rodney King. Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat volgt is
een orgie van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl
de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend aantal
mensen vermoord. In deze adembenemende en filmische literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op zes levens die
met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters, een tacoverkoper,
een verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart van LA. Een
complexe en fascinerende stad die even warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze
ambitieuze roman drong hij diep door tot de gang scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over misdaad,
ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van South Central LA.
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Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste leesbevorderaar ter wereld. Bram
Botermans verstopt zich per ongeluk in de meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor
zwart-wit e-readers. Wat je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er íets is waar hij niet over wil
praten... Na een waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in
en wil alle vakantie-ellende zo snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één geeft hij de KaasTik door
aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene ramp na de andere. Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk
verstopt in de meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich nogal
gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar op school?
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One
de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde
parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel
veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld
van de ondergang te redden...
Instrumentation and automatic control systems.
De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn
gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift
Life en genieten van ongecensureerde televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens
verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl
ze opgroeit en gebukt gaat onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de
westerse versie van haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat
tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en zee.'
In 2007 komt een advocaat in New York een oude vriend van de universiteit tegen. Hij krijgt een baan aangeboden als beheerder van een
gigantisch familiefortuin in Dubai. De relatie van de advocaat is net op de klippen gelopen en in de hoop een nieuw begin te kunnen maken,
accepteert hij de baan. Eenmaal in Dubai, wordt het hem al snel duidelijk dat hij een verkeerde en potentieel gevaarlijke keuze heeft
gemaakt. De hond is een geestige, originele en zeer actuele roman met een heerlijke antiheld in de hoofdrol. Na het grote succes van
Laagland heeft Joseph O'Neill opnieuw een meesterlijke roman over de vele complicaties van het moderne leven geschreven.
Blake Landon. Sexy, woest aantrekkelijk, onbereikbaar: hij is de ultieme fantasie van elke vrouw. Blake is miljardair, befaamd hacker en krijgt
altijd alles wat hij wil. Wanneer Erica Hathaway hem tegenkomt, krijgt ze hem niet meer uit haar hoofd. Maar de timing is verre van perfect.
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Erica is hard op weg naar een succesvolle carrière. Met een ijzersterk business plan op zak moet ze alleen nog de juiste investeerder vinden.
Wat ze nooit had verwacht gebeurt: ze valt als een blok voor de charmes van haar onweerstaanbare investeerder. Ook Blake raakt in de ban
van Erica’s charme, intelligentie en ambities, en al snel wil Blake niet alleen haar bedrijf,hij wil Erica helemaal.
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van Epton towers, het luxe huis waarin hij geboren is, en van de schitterende tuinen
eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al helemaal niets van de dreiging die uitgaat van
zijn oom Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit is. M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die het gevaar net op
tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven, totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk
internaat gestopt. Hij weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur waarin hij geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar
ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor oude vijanden.
De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch gevolgen van dien... Met Flutvakantie, deel 9 in de serie Het leven van een Loser
van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar wij weten beter: Bram zal altijd een sukkel blijven.
De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch gevolgen van dien.
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en het vervolg Helden van Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in
druk! Het bloed van Olympus is het spectaculaire slot over de helden van Olympus waar de fans verlangend naar uitkijken. Hoewel de
Griekse en Romeinse bemanningsleden van de Argo II vooruitgang hebben geboekt, lijken ze nog steeds niet dichter bij het verslaan van de
moeder van de aarde, Gaea. Haar reuzen zijn opgestaan en ze zijn sterker dan ooit. Ze moeten worden gestopt voor het feest van Spes,
want dan wil Gaea twee halfgoden in Athene offeren. Ze heeft hun bloed nodig – het bloed van Olympus. De goden, die nog steeds een
meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebben, zijn nutteloos. Hoe kan een handvol jonge halfgoden het opnemen tegen Gaea’s leger van
machtige reuzen? Ondanks het gevaar zit er niets anders op om naar Athene te gaan. Ze hebben al veel te veel opgeofferd. En als Gaea
wakker wordt, is het game over…

'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin Slaughter 'Een bijzondere wending op het einde, dit boek laat je niet onberoerd!'
Hebban De dader vinden of het misdrijf vergeten; wat zou jij kiezen? Als Jenny op gewelddadige en gruwelijke wijze
wordt verkracht, ziet haar omgeving maar één oplossing: een experimentele drug die haar de gebeurtenis laat vergeten.
Maar stress, angst en depressie blijven. Bovendien is de dader zonder Jenny's getuigenis niet te vinden. Psychiater Alan
Forrester duikt in haar geheugen. Als een herinnering gewist kan worden, kan hij ook terugkomen. Maar dit proces kan
ook gemanipuleerd worden. Zeker als de psychiater ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt... Niet alles is
vergeten toont de kracht en de zwakte van het geheugen en laat zien hoe bedrieglijk het menselijk brein eigenlijk is.
'Zeer intrigerend en provocerend. Niet alles is vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties tegen een achtergrond
van intense suspense. Een boek vol met plotwendingen en verrassingen. Niet alles is vergeten mag je echt niet missen.'
- Karin Slaughter
Let op dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Arabella Carter-Johnson is professioneel fotograaf en de
moeder van Iris Grace, 5 jaar en zwaar autistisch. Carter-Johnson
heeft de ontwikkeling van haar dochter bijgehouden in
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dagboeken en foto’s. Iris communiceert nauwelijks en lijkt volkomen gevangen in haar eigen wereld, maar door haar
vriendschap met de kat Thula kruipt Iris uit haar schulp, groeit haar zelfvertrouwen en begint ze de wereld te ontdekken.
Dit leidt tot haar kennismaking met de mogelijkheden van verf. Uren per dag schildert Iris met Thula aan haar zijde. Haar
gevoel voor kleur en haar Monet-achtige schilderijen zijn fenomenaal.
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