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Handleiding voor het kweken van groente.
Praag, 1599. Christian Stern, de ambitieuze bastaardzoon
van de prins-bisschop van Regensburg, is net in de stad
aangekomen. Op zijn eerste avond daar vindt hij het lichaam
van een jonge vrouw, half begraven in de sneeuw, haar keel
op beestachtige wijze doorgesneden. Ze blijkt niemand
minder dan de minnares van de keizer, en er zijn allerlei
verdachten. Stern wordt door de keizer zelf in dienst
genomen om de moord te onderzoeken. Tijdens zijn
speurtocht naar de dader verdwaalt hij in de schim¬mige
wereld van het hof – verzwegen zaken, in code geschreven
brieven en bit¬tere rivaliteit. Er is geen weg terug, Stern zit er
tot over zijn oren in...
ONTDEK elk deel van Australië en maak daarbij gebruik van
de heldere plattegronden en kaartjes. BEPAAL wat je wilt
zien en laat je daarbij inspireren door de mooie fotos. LEES
de deskundige achtergrondinformatie, van de rotskunst van
de Aboriginals tot het duiken bij het Great Barrier Reef.
VERTROUW op onze selectie van de beste plekken om te
overnachten en te eten.
Een portretschilder krijgt de opdracht een portret te maken
van de dode adoptiefzoon van een zakenman.

Ze zijn allemaal op zoek naar geluk, verlossing en
verlichting, de personages in 'Hier wonen ook
mensen', allen op hun eigen manier. Sommigen
gaan op zoek naar oude boeddhistische rituelen in
Korea, anderen trekken de woestijn in, reizen naar
Portugal of keren terug naar het ouderlijk huis.
Ondertussen komt God langs bij Richard Dawkins en
worden in kroegtoiletten pistolen getrokken. In de
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verhalen van Rob van Essen zijn melancholie en
waanzin nooit ver weg, maar in de meest
onverwachte hoeken schuilt humor en genade. Van
Essens veelgeprezen laconieke stijl maakt deze
verhalen een traktatie voor lezers die zich graag
verbazen.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en
meest gedreven zakenman van dit moment – een
eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford,
Howard Hughes en Steve Jobs. Musk valt op door
zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven
vooral zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven PayPal,
Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij
bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste
niveau te innoveren. In dit boek biedt journalist
Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het
buitengewone leven van de meest gedurfde
ondernemer van Silicon Valley. Geschreven op basis
van exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en
vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een
ruwe opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de
internationale zakenwereld.
In onze wereld huizen krachten waar de mensheid
geen weet van heeft: krachten van Goed en Kwaad.
John Ross, een ridder met een Greyhoundbus als
strijdros, bevecht in stilte het Kwaad waar hij kan.
Maar het Kwaad is sterk...Op een nacht heeft John
Ross een visioen waarin een gekruisigde ridder hem
vertelt dat er binnenkort een Zwerfmorf ontstaat. Het
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ontstaan van zoâ n magisch wezen is bijzonder
zeldzaam en kan grote voordelen betekenen voor
het Goede of het Kwade, afhankelijk van wie hem
vindt.John weet zijn demonische achtervolgers
achter zich te laten en de morf te vangen. Het wezen
verandert steeds van vorm, tot het de vorm
aanneemt van een vierjarig jongetje. Het enige wat
het jongetje zegt is â Tessâ . Het ziet ernaar uit dat
John terug moet naar Hopewell, Illinois, om Tess
Freemark te zoeken die hij al tien jaar niet heeft
gesproken.Maar hij komt niet alleen. Een machtige
demon is er op uit om hen beiden te doden.
De bestseller uit Amerika van dit moment: Dog Man!
Lees nu het eerste boek over deze blaffende
boevenvanger – half hond, half agent en helemaal
politieheld. Als een politieagent en zijn hond gewond
raken door de streken van de gemene kat Karel,
verandert een levensreddende operatie alles. Dog
Man is geboren! Deze nieuwe superheld is dol op
botten en likjes geven aan de politiebaas. Maar
boven alles beschermt hij de stad tegen rottige
robots, kattige criminelen en op hol geslagen
hotdogs. Dog Man is een hilarische graphic novel vol
met bizarre tekeningen en leuke woordgrappen,
vertaald door Tjibbe Veldkamp. Urenlang lees- en
kijkplezier voor kinderen vanaf 7 jaar.
Maximum PC 2005 Buyer's GuideQue
In Ezels maken we onder andere kennis met een
Chinese loempiabakker en zijn stille liefde, met een
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moeder die alleen door Cornwall trekt en een
Amerikaanse op weg naar het Como-meer. Sanneke van
Hassel haalt haar personages uit hun vertrouwde
omgeving en stelt ze voor beslissende keuzes. Weggaan
of blijven, de waarheid zeggen of liegen, vreemdgaan of
trouw zijn - Van Hassel laat zien dat het maken of het
ontlopen van een keuze vaak op hetzelfde neerkomt. In
deze verhalenbundel schetst Sanneke van Hassel de
menselijke soort met mildheid en verbazing - intussen de
vraag openlatend wie de werkelijke ezels uit de titel zijn.
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam
sluipt de wolf dichterbij... Een troep wolven waart in de
bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de
streek waar ze een eeuw geleden tot op het laatste
exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd
door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die
in het gebied is om deze prachtige wilde dieren te
observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat de
wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot
ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun
kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de
emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger
oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontalie
leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit
nog hetzelfde zijn.
Het standbeeld van Laurens Janszoon Coster stapt van
zijn sokkel en maakt met de auteur een wandeling door
Haarlem.
In 1969 wordt na afloop van een popfestival in Yorkshire –
waar naast grootheden als Pink Floyd en Led Zeppelin ook
de nieuwe Britse band de Mad Hatters optreedt – op het
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verlaten terrein het lichaam van een jonge vrouw gevonden.
Het meisje is doodgestoken en op haar wang is een bloem
geschilderd. Veertig jaar later is vrijwel iedereen de zaak
vergeten, maar inspecteur Alan Banks krijgt te maken met
een nieuwe moordzaak die mogelijk verband houdt met de
gebeurtenissen in 1969. Een jonge popjournalist, Nick
Barber, wordt dood aangetroffen in het huisje dat hij gehuurd
heeft. Banks komt erachter dat Barber onderzoek deed naar
de tumultueuze gebeurtenissen rond de Mad Hatters ten
tijden van het popfestival. Een van de bandleden is destijds
omgekomen bij een verdrinkingsongeluk, een van de andere
muziekanten is doorgedraaid. Maar wat is de connectie
tussen de moordzaken?
De Amerikaanse Jo March en haar tweelingbroer Chris
groeien op in de beschermde omgeving van hun hechte en
zeer gelovige gezin. Op haar achttiende verjaardag krijgt Jo
te horen dat haar vader niet haar biologische vader is. Het
nieuws komt als een schok, maar ze is vastbesloten om meer
te weten te komen over haar `andere familie. Ze begint een
zoektocht, die jaren zal duren.Terwijl Jo steeds dieper in het
verleden duikt en reist van Californië naar Chicago, van
Pakistan naar Irak, leert zij nieuwe familieleden kennen uit de
meest exotische streken en met zeer diverse achtergronden.
Toch zijn al hun levens onlosmakelijk met het hare
verbonden.
Terry Painter verhuurt haar buitenhuisje aan de jonge
sympathieke Alison Simms. De twee vrouwen kunnen het
goed met elkaar vinden, maar tot Terry's ergernis blijft Alison
uiterst vaag over haar verleden. Dan komt Terry erachter dat
Alison haar blijkbaar speciaal heeft uitgezocht. Terry's
onbehagen neemt toe wanneer ze Alisons vrienden en 'broer'
ontmoet. Langzaam slaat onbehagen om in angst. Het is
duidelijk dat haar mysterieuze huurster iets van plan is. Maar
wat?
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Presents reviews of a variety of computer hardware and
software products.

Patricia Cornwell - Zwarte hoek 10 Kay Scarpetta Op
een vrachtschip wordt het lijk van een onbekende
man aangetroffen. Op het eerste gezicht gaat het om
een onfortuinlijke verstekeling. De autopsie door Kay
Scarpetta levert dan ook niets bijzonders op,
behalve een vreemde tatoeage en wat lange blonde
haren. Verder onderzoek voert Kay - samen met
Pete Marino - naar Frankrijk, naar het hoofdkantoor
van Interpol, waar ze geheime informatie krijgen
over een seriemoordenaar, bijgenoemd Le LoupGarou, de weerwolf... Patricia Cornwell is een van
de meest gelezen en gewaardeerde thrillerauteurs
ter wereld. Ze is directeur aan de National Forensic
Academy. Haar thrillers over patholoog-anatoom
Kay Scarpetta zijn veelvuldig bekroond, onder meer
met de Edgar en de Gold Dagger Award. Zwarte
hoek is de tiende Kay Scarpetta thriller. `Zwarte
hoek is Cornwells beste Scarpetta-thriller in jaren.
Razend spannend.' Opzij
Dit spannende boek gaat over Simon, een jonge
projectmanager die de opdracht heeft gekregen om
zijn eerste grote project zelfstandig te managen. Hij
past daarbij de veel gebruikte
projectmanagementmethode PRINCE2 toe. De lezer
wordt deelgenoot van de worsteling van Simon met
de problemen die zich tijdens het project aandienen.
Geleidelijk komt hij er achter dat één of meer
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personen in het projectteam het project actief
tegenwerken. Anders gezegd, Simon komt er achter
dat er dingen misgaan vanwege tekortkomingen in
zijn stakeholdermanagement., hij ziet de saboteurs
niet meteen. En, de methode PRINCE2 geeft
hiervoor weinig houvast. Ook merkt Simon dat
projectmanagement meer is dan alleen het
toepassen van methodieken en technieken.
Aandacht voor de intermenselijke aspecten, en
andere soft skills, is minstens zo belangrijk. Zijn
inzicht in de menselijke drijfveren wordt vergroot als
hij als voorzitter van een voetbalclub onbewust zelf
het sabotagepad op gaat. De lezer is deelgenoot van
de inspanningen die typerend zijn voor het werk van
een projectmanager. Uiteindelijk weet Simon het
project tot een goed einde te brengen, met een
tevreden opdrachtgever. Een leerzaam boek, zowel
voor de projectmanager, als voor de projectsaboteur
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