Read PDF Cat 257b Service Manual

Cat 257b Service Manual
Book Excerpt: nzij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk
geluktehet den dokter een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht
deedverschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen.
Zookreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeienmet
den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. MeneerRustig gaf met een
paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen vanpijn, opheldering van het
voorgevallene en intusschen was de dokterbezig hem de kousen uit te trekken.
De behandeling van den geneesheergaf den gewonde spoedig leniging van pijn.
Maar wat hem vrij wat meerhinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was
de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij
inbreuk hadgemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch. De
geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te
leggen."Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gijaan de
dwaze toegeeflijkheid van mevrouw tegenoverRead More
Onmiskenbaar Kellerman: stijlvol, intens, doodeng Gloria Mendez is vrijgezel en
stiekem verliefd op haar baas, een introverte man die veel ouder is dan zij en met
wie ze al tien jaar nauw samenwerkt. Als hij verdwijnt tijdens zijn jaarlijkse reis
naar Mexico - reizen waar hij nooit iets over vertelt - besluit Gloria hem te gaan
zoeken. Haar zoektocht leert haar evenveel over haar baas als over zichzelf. Carl
Perreira blijkt niet de man die ze dacht dat hij was - en tegen de tijd dat ze daar
achter komt, moet ze vrezen voor haar eigen leven. Kellerman heeft een frisse
en rake stijl waarmee hij de spanning langzaam tot ondraaglijke hoogte
opschroeft, zoals Alfred Hitchcock en Stephen King in hun beste dagen.
Verstoken is een dwingend geschreven psychologische thriller met goed
geportretteerde personages.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child.
Hij schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus
in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude
countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt
die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te
grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het
ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder
in teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn
broer Andrew Child. En dat belooft wat!
De blinde assistente van een messenwerper wordt levenloos aangetroffen in een
park in Marseille. Ze is de ex van een goede vriend van Tom Stilton, en samen
onderzoeken ze haar dood. Intussen wordt in Stockholm het lijk van
douanebeambte Bengt Sahlmann aangetroffen. Er is gepoogd het op zelfmoord
te laten lijken, maar dat is overduidelijk niet het geval en de politie legt
onmiddellijk de link met een grote drugsvangst van de douane. De zaak belandt
op het bureau van Mette Olsäter, die het team leidt dat een grote internationale
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drugszwendel onderzoekt. Olivia Rönning is terug uit Mexico en raakt bij toeval
betrokken bij de zaak-Sahlmann. Ze kiest daarin – hoe kan het ook anders – een
heel andere weg dan het team van Mette Olsäter en komt zo op het spoor van de
moordenaar. Maar die weet op zijn beurt inmiddels ook wie Olivia is...
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren
verkocht. Als Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote
explosie buiten het ziekenhuis waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij
teruggestuurd naar de VS. Het vervallen huis in New Bern dat hij van zijn
grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen. Terwijl hij de
bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische
bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de
eerste ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend
afstandelijk, waardoor Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een
andere factor die zijn verblijf compliceert, is de aanwezigheid van Callie, een
norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het
meisje ooit bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan
laten schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar
ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van
Callies verleden boven tafel komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie en
Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van liefde en vergeving leren
kennen.
De donkere kanten van de mens. Charles Acland is in Irak ernstig gewond
geraakt. Eenmaal thuis wil hij maar een ding: genezen en terugkeren naar het
leger. Maar het leger wil hem niet meer. Zijn gezicht is aan één kant blijvend
verminkt en hij krijgt last van migraineaanvallen. Van een aardige jongen
verandert hij in een onvoorspelbare man, die zijn agressie vooral op vrouwen
richt. Als Charles betrokken raakt bij een vechtpartij in een pub, neemt Jackson,
de vriendin van de waardin, hem onder haar hoede. Maar dan wordt hij verdacht
van de moord op drie mannen, die door extreem geweld om het leven zijn
gebracht. Charles wordt gedwongen de confrontatie aan te gaan met de donkere
kant van zijn persoonlijkheid
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.
Een op feiten gebaseerd verhaal over de vervaardiger van een schaakspelende
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automaat in het laatste kwart van de 18e eeuw.
Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe Kate Marshall is met haar
zoon aan het duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden
het lichaam van een tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het al
snel als een tragisch ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel
veel niet: wat deed het slachtoffer daar midden in de nacht? En als hij zo’n
sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan? De verdronken tiener is het meest
recente slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond
Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde verhalen de ronde, en al
jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge
onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt haar partner Tristan
Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw – voordat het te laat is. In de
pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing nodig heeft.
Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere populaire
Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder gezicht
‘Bryndza leest altijd als een trein.’ VN Detective & Thrillergids ‘Opnieuw alle
ingrediënten van een bloedstollende thriller, met vaart geschreven en klaar om
verfilmd te worden.’ NBD Biblion
Gedane zaken nemen geen keer, dat is Charlotte Lamb pijnlijk duidelijk
geworden. De predikantsdochter is een schande voor haar vader en nu haar
moeder er niet meer is om haar te troosten, staat het zwangere meisje er
helemaal alleen voor. In een tehuis voor ongehuwde moeders komt ze een oude
bekende tegen die ook een geheim met zich meedraagt. Beiden willen tegen elke
prijs hun dierbaren beschermen. Maar kunnen ze de onvoorwaardelijke liefde
opbrengen die daarvoor nodig is?
Ondanks hun verschillende karakters en achtergrond trouwen twee jonge
mensen, maar na de verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte
beginnen de problemen.
Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde
Staten, waar de bevolking op zichzelf is, de overheid gewantrouwd wordt en de
natuur geen genade kent. Op vijfjarige leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd
door een seriemoordenaar en vanaf het moment dat ze oud genoeg was om bij
de FBI te gaan, heeft Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die
anderen kwaad willen doen. En ze is goed. Heel goed. Ze zou een van de beste
profilers van de FBI kunnen zijn, als ze niet de voorkeur gaf aan het bestrijden
van criminaliteit in de outback van Amerika boven carrière maken in de
slangenkuil van Washington D.C. Een eenzaam bestaan, maar daar heeft ze
vrede mee. Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt gevonden in
de Grand Canyon wordt Atlees hulp ingeroepen. De berijder wordt vermist en hij
blijkt niet de enige persoon te zijn die recentelijk is verdwenen. Atlee komt
tegenover een gruwelijk monster te staan, maar moet ook de confrontatie aan
met een nachtmerrie uit haar verleden.
Step-by-Step Medical Coding, 2015 Edition - E-BookElsevier Health Sciences
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Een Duitse toerist in Amsterdam wordt bedreigd door een jongeman met een
besmette injectiespuit. De politie kan ingrijpen en brengt de arrestant op het
bureau Warmoesstraat. Rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder lijken
met een alledaagse misdaad te maken te hebben, maar alras treden er
complicaties op. In een bouwvallig pand in het hartje van Amsterdam wordt een
jonge vrouw vermoord aangetroffen. Zij had een relatie met de arrestant. Daarna
volgen de gebeurtenissen elkaar snel op, waarbij de angst voor en het dreigen
met aids de rode draden vormen. En om de haverklap worden de politiemensen
op het verkeerde been gezet. De oplossing van de misdaad is even onverwachts
als tragisch. Een deel van de oplossing houdt De Cock verborgen voor zijn
superieuren en zijn assistent. Uit mededogen.
Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante
Lolly vraagt of ze naar huis komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in
hun oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te
verliezen die altijd voor hen klaarstond: Lolly. En die eist bovendien dat ze elke
vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de filmavonden kunnen
Isabel, June en Kat hun geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor
Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review
Hoe ver moet je gaan voor een goede date? Adele Harris heeft geen idee! Ze
heeft inmiddels zoveel mislukte dates gehad, dat ze ervan overtuigd is geraakt
dat ze vervloekt is en gedoemd alleen te blijven. Hoe kan het anders dat elke
man met wie zij op date gaat zijn verstand én zijn manieren lijkt te verliezen?
Voor Adele is het duidelijk: het kan in ieder geval niet meer erger worden... Maar
als zij haar zus na een gestrand huwelijk van mentale bijstand gaat voorzien, en
haar jeugdliefde Zach tegen het heerlijke lijf loopt, komt ze erachter dat het wél
erger kan. Véél erger... Weet wie je date is, na Verslingerd aan jou, Undercover
lover en Niet alles is liefde, alweer de vierde chicklit-roman van Rachel Gibson:
de best verkochte chicklit-auteur van Amerika!
Veel liefs uit Manhattan Deze verliefdheid past niet in een gezonde levensstijl...
Deel 1 Nadat ze haar baan is kwijtgeraakt, is Paige haar eigen
evenementenbureau begonnen. Helaas gaan de zaken rampzalig, waardoor ze
wel hulp móét vragen aan ICT-miljonair Jake Romano, de beste vriend van haar
broer. Probleem is alleen dat ze al jaren verliefd op hem is, wat natuurlijk funest
is voor een goede samenwerking. Dus doet ze haar uiterste best om dat voor
hem te verbergen - met slapeloze nachten als gevolg. Vanwege zijn reputatie
van hartenbreker heeft Jake aan Paige' broer moeten beloven dat hij nooit iets
zal beginnen met zijn kleine zusje. Kleine zusje. Klein. Als Jake dat nou maar
vaak genoeg herhaalt, gaat hij het misschien wel geloven. Want sinds Paige zijn
kantoor is komen binnenvallen, één en al blonde, langbenige verleiding, doet hij
geen oog meer dicht!
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen
papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De
ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem
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aangetrokken, de internationale medische experts staan voor een raadsel en de
landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op zoek naar
antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige
herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma
Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak
kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar.
Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien
heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe
meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in
haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te
weten mag komen.
Elle McClure en haar man Matt Beaulieu hebben alles behalve de al zo lang
gewenste baby. Dan slaat het noodlot toe. Elle krijgt een ernstig ongeluk en blijkt
hersendood te zijn. Matt neemt de onmogelijke beslissing om haar vredig laten
sterven. Maar op het laatste moment verandert alles: Elle blijkt zwanger te zijn.
Matt voelt dat Elle dit kind een kans zou willen geven, maar hij blijkt een wel heel
onverwacht obstakel te moeten overwinnen: Elles eigen wilsverklaring. Priscille
Sibley werkt als verpleegkundige op de afdeling neonatologie. Ze woont met haar
gezin in New Jersey. Sterrenstof is haar debuutroman. `Een prachtige, moedige
roman waarin een familie voor een onmogelijke beslissing wordt gesteld. Randy
Susan Meyers, auteur van Vleugellam en Het papieren kind `Sterrenstof is een
aangrijpend verhaal dat je recht in het hart raakt en je dwingt om je af te vragen:
Wat zou ik willen, wat zou ik doen? New York Journal of Books `Een
liefdesgeschiedenis met zoveel hoop en vertwijfeling lees je nooit van je leven
meer. Het is een boek dat je aan het denken zet over dingen die anders nooit in
je op waren gekomen. Goodreads.com
Tanger. Harry wil zijn vrouw Robin verrassen met een etentje. Hij is alleen thuis
met hun zoontje Dillon. Maar dan bedenkt hij dat hij Robins verjaardagscadeau in
het café om de hoek vergeten is en hij rent éven de deur uit om het te halen.
Terwijl hij weg is wordt hun huis met de grond gelijk gemaakt door een
aardbeving en Dillons lichaam wordt nooit gevonden. Vijf jaar later. Harry en
Robin hebben een nieuw leven opgebouwd in Dublin. Harry timmert hard aan de
weg als kunstenaar en Robin heeft net ontdekt dat ze weer zwanger is. Maar dan
ziet Harry op straat een jongen lopen die het evenbeeld is van hun zoon en
worden ze weer het verleden ingezogen. Was het echt Dillon? Of heeft hij het
zich verbeeld?
‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol verbluffende momenten en
kleurrijke personages.’ – Booklist In een groot huis in het Londense Chelsea ligt
een baby wakker in haar wiegje. Gevoed en verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand
haar oppakt. In de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld briefje, drie
lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood. Wie heeft er in de tussentijd voor de
baby gezorgd? En waar is diegene gebleven? ‘Het perfecte boek voor bij het
zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze thriller is verslavend, ontroerend en ik
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kan hem niet genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
Een kleine, nieuwsgierige olifant wordt zo hard door een krokodil in het water getrokken, dat hij
een hele lange neus krijgt. Prentenboek met waterverfschilderingen in pastel. Voorlezen vanaf
ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
`De dingen die ik gezien heb in Königsberg zullen me voor de rest van mijn levensdagen
blijven achtervolgen. Königsberg, de winter van 1804. In de vrieskou worden lijken gevonden
zonder duidelijke doodsoorzaak en in een bizarre lichaamshouding. De plaatselijke bevolking
meent dat de doden slachtoffers zijn van de duivel. Hanno Stiffeniis, een jonge magistraat en
voormalige student van Immanuel Kant, twijfelt en probeert te beredeneren wie de dader van
deze misdaden kan zijn. Totdat hij erachter komt dat het motief voor de moorden juist in zijn
eigen verleden blijkt te zijn ontstaan.
Caïro, 1167 voor Christus. Aan de oevers van de rivier de Nijl, vanuit een paleis van goud en
lapis lazuli, regeert Kalief Fatimid al Hadid over een uiteenvallend rijk. In de schaduw van de
Grijze Moskee verdringen generaals en emirs elkaar voor een positie in de hofhouding van de
machtige grootvizier, en in de overvolle Souk heerst moord en terreur om iedere vorm van
oppositie het zwijgen op te leggen. Het verdeelde Egypte bloedt en de geur ervan trekt
vijanden aan als haaien. De dreiging komt zowel van binnen als van buiten de grenzen. De
Kalief van Caïro heeft een onverwachte handlanger: een oude man die leeft op een plaats
waar zelfs adelaars niet durven te komen. Hij heet Shaykh al-Jabal, alias de Oude Man op de
Berg, en hij bezit de ultieme macht over leven en dood. Hij stuurt de Kalief zijn geheime
wapen: een huurmoordenaar. Het is slechts één man, maar zijn veelzeggende bijnaam is de
Emir van het Mes
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!
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de puntjes
gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje achterliet met tips,
plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter. Alles moet op zijn plek
vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets zo perfect als het lijkt. De
familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van de moeder te kunnen, en terwijl
de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden in
duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft wordt de liefde op de proef gesteld, worden er
schandalen onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles
overwinnen?
‘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
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heldin om van te houden.’ Linwood Barclay
Take your first step toward a successful career in medical coding with in-depth coverage from
the most trusted name in coding education! From Carol J. Buck, Step-by-Step Medical Coding,
2015 Edition is a practical, easy-to-use resource that shows you exactly how to code using all
current coding systems. Explanations of coding concepts are followed by practice exercises to
reinforce your understanding. In addition to coverage of reimbursement, ICD-9-CM, CPT,
HCPCS, and inpatient coding, this edition fully covers ICD-10-CM in preparation for the
transition to ICD-10. No other text on the market so thoroughly covers all coding sets in one
source! A step-by-step approach makes it easier to build skills and remember the material.
Dual coding addresses the transition to ICD-10 by providing coding answers for both ICD-10
and ICD-9. Over 500 illustrations include medical procedures and conditions that help you
understand the services being coded, and images from Carol J. Buck's professional ICD and
HCPCS manuals that familiarize you with the format of professional coding manuals. Real-life
coding reports simulate the reports you will encounter as a coder and help you apply coding
principles to actual cases. Complete coverage of ICD-10-CM prepares you for the transition to
ICD-10. A workbook corresponds to the textbook and offers review and practice with more than
1,500 questions, activities, and terminology exercises to reinforce your understanding of
medical coding. Available separately. Official Guidelines for Coding and Reporting boxes allow
you to read the official wording for inpatient and outpatient coding alongside in-text
explanations. Four coding question variations develop your coding ability and critical thinking
skills, including one-code or multiple-code answer blanks. From the Trenches, Coding Shots,
Stop!, Caution!, Check This Out!, and CMS Rules boxes offer valuable tips and helpful advice
for working in today’s medical coding field. Coder’s Index makes it easy to quickly locate
specific codes. Appendix with sample EHR (Electronic Health Record) screenshots provides
examples similar to the EHRs you will encounter in the workplace. Exercises, Quick Checks,
and Toolbox features reinforce coding rules and concepts, and emphasize key information.
NEW! Encoder practice exercises on the companion Evolve website provide added practice
and help you understand how to utilize an encoder product. UPDATED content includes the
latest coding information available, promoting accurate coding and success on the job.

With a summary in English.
De grootse nieuwe roman van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama
en De grote stilte Voor de liefhebbers van De as van mijn moeder van Frank
McCourt Ierland, 1945. Cyril wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten
tienermeisje. Het welgestelde echtpaar Avery adopteert hem, maar Cyril vraagt
zich vaak af waarom, want zijn adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut
om hem op het hart te drukken dat hij geen echte Avery is. Hij voelt zich ook
geen Avery, en hij voelt zich ook niet thuis in het katholieke naoorlogse Ierland.
Pas als hij de flamboyante charmeur Julian Woodbead ontmoet, is de eerste stap
naar de zoektocht van zijn identiteit gezet – een zoektocht die hem tot in
Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk en de liefde te vinden.
John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende kracht van de
menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de wereld
kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest ‘Afwisselend
slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de top van zijn
kunnen.’ Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’ The Sunday
Times ‘Een picareske, ronddwalende odyssee voor de afzonderlijke karakters.
Het boek brandt haast van woede over de levens die worden verwoest door
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sociale minachting en zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’ The Guardian ‘Een
episch verhaal vol verve, humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’
The Irish Times ‘Boyne creëert licht in de verdoemenis, en humor in de meest
hartverscheurend trieste situaties. Een fantastische leeservaring.’ Press
Association
De Cock houdt voor rechercheurs in opleiding, tussen de bedrijven door,
wekelijks een praatje over zijn visie op het recherchewerk. In een opgewonden
discussie citeert een van de studenten de regel van Joost van den Vondel: 'Men
smoore 't wassend quaet bijtijds in zijn geboorte...' De Cock denkt aan de
vroegere woning van Vondel, een kousenwinkel. In deze policier worden lijken
gevonden van mensen die ogenschijnlijk allen zijn gewurgd met een panty. De
lugubere vondsten stellen rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder voor
raadsels. Uiteindelijk legt hij het verband tussen de kous en de panty, niet
wetend hoe dicht hij dan bij de oplossing van deze misdaden is.
De verwachtingen zijn hooggespannen wanneer taalkundige Philip Perlmann een
internationaal congres in Italië moet voorzitten. Het zal de bekroning worden van
een carrière die hem aan de top van zijn vakgebied heeft gebracht. Maar
niemand van de congresgangers heeft een vermoeden van de twijfels en het
onvermogen waardoor Perlmann na de dood van zijn vrouw is overvallen. Hij
gelooft niet meer in de wetenschap, niet in het academische milieu en vooral niet
meer in zichzelf. Om zijn onmacht te verbergen stapelt hij tijdens het congres de
ene leugen op de andere. Wanneer Perlmann zijn eigen bijdrage moet leveren,
weet hij dat hij niets te zeggen heeft. Hij beseft dat hij een totale afgang alleen
nog kan voorkomen door een daad met verstrekkende gevolgen.
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