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Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van
chronisch trauma. Het wordt steeds duidelijker dat traumatische ervaringen van
grote invloed zijn op het gedrag, de emoties en de hersenen van kinderen en hoe
deze ervaringen tot in de volwassenheid doorwerken. Kinderen en trauma geeft
een goed overzicht van recent onderzoek naar de ontwikkeling en het welzijn van
kinderen die kampen met vroege, chronische trauma’s. De ontwikkeling van een
meer traumasensitieve zorg voor deze groep kinderen is een belangrijk
aandachtspunt, zodat zij in de toekomst nog beter geholpen kunnen worden. Dit
boek is niet alleen waardevol achtergrondmateriaal voor hulpverleners in de
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg maar ook voor (pleeg)ouders,
groepsleiders, kinderverzorgers en leerkrachten.
"This colossal reference book documents the timeless urge to reshape the world,
and the machines used to do so from the 1088's to today. From utility tractors
and loaders up to the largest diggers and bulldozers, every piece of heavy
equipment is listed here by model and manufacturer, making this the most
exhaustive book on the world's most hard-working vehicles and
machines"--Publisher's description.
Laine Simmons reist naar het mooie Hawaï om haar vader te bezoeken, die ze in
geen jaren heeft gezien. Op het vliegveld ontmoet ze Dillon O'Brian, zijn veel
jongere zakenpartner, die haar tot haar verrassing nogal kil en wantrouwig
behandelt. Denkt hij soms dat het haar om geld te doen is? Maar als hij zo'n lage
dunk van haar heeft, waarom zoekt hij dan steeds haar gezelschap? Dit verhaal
is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Informatie in woord en beeld over diverse bezienswaardigheden in de Nederlandse
provincie.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC
Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en
maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is
als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale
opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar
politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en
de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt,
gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge
keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige, incestueuze,
machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen,
Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een
doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de
brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de
Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar
Alexandrië te reizen en het borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De
missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot
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Samen met zijn assistent Vledder stond rechercheur De Cock toe te kijken hoe twee
ziekenbroeders een lijk uit het water van de Brouwersgracht ophaalden. De dode bleek
een nog betrekkelijk jonge man te zijn met een innemend uiterlijk. Vledder stond er
even naar te kijken en zei toen: 'Ik weet het niet, maar ik heb het ellendige gevoel dat
we nog een heleboel narigheid met hem krijgen. Die vreemde wond aan zijn hoofd zint
mij niet. Bovendien lijkt die man niet het type dat zomaar in het water loopt.' Vledder
had het bij het juiste eind. Leon, die zich ook wel Sjaak of Marcel liet noemen, was het
slachtoffer van een misdrijf. De oplossing ervan zou de beide rechercheurs voor heel
wat raadsel stellen.
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