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Creative Zen M100 User Guide
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in ZuidAfrika.
In Zen & de kunst van het motoronderhoud verhaalt Robert M. Pirsig over de motorfietstocht
die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris een zomermaand lang van Minnesota naar
Californië maken. Het is het spannende en wanhopige relaas van een vader en een zoon die
bevangen worden door een steeds ingrijpender krankzinnigheid. Zen & de kunst van het
motoronderhoud is een van de belangrijkste en invloedrijkste boeken van de afgelopen halve
eeuw. Het is een persoonlijke en filosofische zoektocht naar de fundamentele vragen van het
bestaan, en een lucide bespiegeling over hoe wij beter zouden kunnen leven.
Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil
korte rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in moeilijkheden. Alleen haar oudste
broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak
de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt
dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In het klooster van Shrewsbury wordt een
novice aangenomen. Overdag is de jongeling de vroomheid en rust zelve, maar na
zonsondergang verandert hij in een duivelse nachtbraker die wordt gekweld door helse
nachtmerries. Heeft hij misschien iets te maken met een moord die in het graafschap is
gepleegd?Broeder Cadfael neemt de geplaagde jongen onder zijn hoede en komt achter de
bloedstollende waarheid.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews
of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help
you make better buying decisions and get more from technology.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij
is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

Een meeslepend, historisch epos over de opkomst van Londen als financieel centrum
van de wereld en over John Stone, industrieel en wapenhandelaar. Londen 1909. John
Stone valt uit een raam van zijn huis, zijn dood tegemoet. De politie denkt aan
zelfmoord, maar zijn weduwe is daar niet van overtuigd en huurt de jonge journalist
Matthew Braddock in om onderzoek te doen naar de mysterieuze omstandigheden
rond zijn dood. Bovendien moet hij op zoek naar een kind van Stone, van wie het
bestaan pas in zijn testament bekend werd gemaakt. De zoektocht van Braddock naar
het leven van Stone voert hem van, waar Stone met zijn enorme rijkdom financiële
markten kon manipuleren, naar Parijs voor de ontmoeting met de liefde van zijn leven,
en de oorspronkelijke bron van zijn fortuin in het negentiende-eeuwse Venetië. De val
van Stone is een ingenieuze puzzel van fictie en feiten die de lezer ademloos naar het
einde meevoert. Het is bovendien de triomfantelijke terugkeer van een van de beste
verhalenvertellers ter wereld.
Met een flinke kater in zijn kop ziet de jonge acteur Lukas Beerten in zijn loft de
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schikgodinnen. Hij hoort hoe ze zijn lot aan dat van Lotte verbinden en een voorspelling
doen. Lukas kent geen Lotte, gelooft bovendien niet in het lot, is er zeker van dat hij op
eigen benen staat en bijgevolg de volledige eigenaar is van zijn toekomst. Kort daarna
wordt hij door regisseur Rudolf Pleisier gevraagd om samen met een jonge en
flamboyante actrice een experimenteel theaterstuk te spelen. Van dan af doen zich een
aantal gebeurtenissen voor die ofwel puur toeval zijn, of het gevolg van een
uitgestippeld levenspad...
Brian Jackson, intelligent, naïef en onhandig, gaat Engelse literatuur studeren aan de
universiteit. Gewapend met het ribfluwelen jasje van zijn overleden vader, een
kookboek en een hoofd vol dromen begint hij het avontuur. Het universiteitsleven is
wennen en zijn uit boeken gehaalde levenswijsheid helpt hem niet erg. Toch lijkt het
geluk hem toe te lachen: hij krijgt iets met de mooie, intelligente en rijke Alice. En hij
weet zich te kwalificeren voor de populaire BBC-quiz University Challenge, waaraan
ook Alice meedoet. Maar de avond voor de tv-opname gaat Alice vreemd...
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes
eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane
moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet
horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn
komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich
tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt,
wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat
zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties
waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor
haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop
moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
Het heeft lang geduurd voordat er systematisch wetenschappelijke gegevens werden
verzameld binnen de gesloten wereld van het wielrennen en dat deze gegevens
werden gepubliceerd. Het is pas van het laatste decennium dat er meer
wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en gepubliceerd. Met name vanuit
landen als Italië en Spanje is er veel kennis opgedaan over de lichamelijke belasting en
de daaropvolgende lichamelijke aanpassingen bij elite wielrenners. Deze kennis is nog
relatief onbekend bij wielrenners en hun begeleiders. In Wielrennen en wetenschap is
er getracht een up-to-date stand van zaken te geven van deze informatie en eveneens
een vertaalslag te maken van deze kennis naar de praktijk. Het boek bevat een
theoriegedeelte waarin de inspanningsfysiologie achter de wielrenprestatie wordt
besproken. Daarna komen trainingsmethoden en voeding aan bod. In hoofdstuk 4
wordt specifiek ingegaan op een aantal wielerdisciplines zoals baanwielrennen,
mountainbiken en veldrijden. Daarnaast komt een aantal categorie aan bod zoals jeugd
en jongeren, vrouwen en masters. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over
biomechanica en materiaal. Wielrennen en wetenschap is zowel bedoeld voor
wielrenners, wielrentrainers als voor verzorgers, medici en paramedici die in de
(sport)gezondheidszorg werkzaam zijn.
PC Mag
(Peeters 1992)
Aircraft Archaeology in Belgium.A fascinating overview of the state of aviation archaeology in
Belgium. Many aircraft were lost over the skies of Belgium to eneomy fighters and anti-aircraft
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fire. The author is a member of the Belgian Aviation History Association and has been on many
excavations, often being able to return personal effects to the surviving relativess of aircrew
that were killed in these crashes.
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.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben
pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven
van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit
Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison
de meest gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van
Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de
vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters
met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de
moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry
Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de
raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een
zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je
niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo
goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Hoe kan architectuur bijdragen aan een verantwoorde, professionele outsourcing? De PONwerkgroep ‘Outsourcing onder Architectuur’ heeft de afgelopen twee jaar intensief gewerkt
om deze cruciale vraag te beantwoorden. De hoofdstukken en paragrafen zijn geschreven als
een verzameling artikelen die zijn gebundeld en geredigeerd door de redactie bestaande uit
Daan Rijsenbrij, Guus Delen en Martin van den Berg. Hierin worden theorie, ervaringen en
raadgevingen gebundeld vanuit diverse organisaties, ABN AMRO, UWV, RWS, IBM, Obvion,
Ordina, Quion, Sogeti, VKA, Blinklane, QWR en advocatenkantoor Vondst. Bij uitbesteding
wordt architectuur complexer. De balans bevat nu ook architectuurafwegingen tussen de klant
en de outsourcingpartner. Daarbij zal de kwaliteit van het contract van grote invloed zijn op het
handelen van beide partijen. Een contract dat zich sterk op kosten richt, stimuleert meestal
geen gezond architectuurdenken. In dit boek komen verschillende vormen van uitbesteding
aan de orde: BPO, applicatieoutsourcing, infrastructuuroutsourcing en ook de Cloud.
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente
zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar
hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met
moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin
bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder,
moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde.
Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische
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roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New
York.

Perregrin loopt mank omdat zijn been steeds breekt. Zijn vader roept de hulp in
van een blinde, cynische zwerver die bovendien onberekenbaar lijkt. Verhaal dat
zich afspeelt in Centraal-Azië ten tijde van Marco Polo. Vanaf ca. 15 jaar.
Includes Komodo word-lists with Indonesian, Dutch and English equivalents.
De Deense Rode Kruisverpleegkundige Nina Borg wordt gebeld door een vriend
die illegalen helpt. Er verblijft een groep Roma in vreselijke omstandigheden in
een oude loods, en ze hebben dringend medische hulp nodig. Nina doet wat ze
kan, maar hoe ze zich ook inspant, geen enkel medicijn of hygiënische maatregel
lijkt de conditie van de zieken te verbeteren. En er heerst angst onder de
patiënten, een duister, onuitgesproken gevoel dat verder gaat dan de normale
angst van een zieke. Pas wanneer Nina zelf ook gezondheidsklachten krijgt, blijkt
wat de oorzaak is van de mysterieuze symptomen: radioactieve straling. Op zoek
naar de bron hiervan komt Nina via de Hongaarse politie op het spoor van de
website hospitalequip.org, waarop illegale medische producten worden
verhandeld. De ontdekking waar de dodelijke handelswaar meestal terechtkomt
is niet alleen een grote schok, maar brengt ook Nina's leven ernstig in gevaar...
Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal over drie generaties
vrouwen in twee families, over hun liefdes en verdriet, hun alles verterende
jaloezie, hun teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in een
onbepaalde tijd in een naamloze stad waar het wemelt van geesten en hekserij.
De roman vertelt het verhaal van Meridia, die aan haar vreemde jeugd en
geheimzinnige ouders probeert te ontsnappen door op haar zestiende weg te
lopen en met een gevoelige jonge man te trouwen. Ze heeft er geen idee van dat
zijn familie ook zo haar geheimen heeft. In de tuin is een graf verborgen. Twee
zussen worden grootgebracht in haat voor elkaar. En dan is er nog Eva, de
ontzagwekkende matriarch van de familie, van wie de grieven als bijenwolken
door de lucht zwermen. Over bijen en mist is zowel een liefdesverhaal als het
epos van een familie waarin vrouwen de hoofdrol spelen. De roman neemt de
lezers mee op een veelbewogen dertig jaar lange reis vol hoop en
teleurstellingen, waarbij Meridia’s vermogens lief te hebben, moed te houden en
haar verstand te bewaren tot het uiterste worden beproefd.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een
werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit tweevriendjes-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.
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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?
In deze nieuwe thriller schrijft Fesperman over de erfenis van nazi-Duitsland in het
naoorlogse Europa en treedt hij succesvol in de voetsporen van John le Carré. De
wapenhandelaar van Berlijn is een indrukwekkend en origineel boek, een duivelse
mengeling van politiek, spionage en psychologie. De carrière van hoogleraar
geschiedenis Nat Turnbull mag dan in het slop zijn geraakt, hij is nog steeds dé expert
op het gebied van het verzet in nazi-Duitsland. Dat is ook de reden dat de FBI zijn hulp
inschakelt. Turnbulls leermeester Gordon Wolfe is aangehouden omdat hij gestolen
documenten uit de Tweede Wereldoorlog in zijn bezit heeft. Het gaat om een ware
schat aan informatie,met een voor sommigen vernietigende inhoud. Een deel van de
documenten ontbreekt echter en de FBI vermoedt dat Wolfe die verborgen heeft. Dan
wordt Wolfe dood in zijn cel aangetroffen. Professor Turnbull gaat namens de FBI naar
Europa om de zaak te onderzoeken, en wordt bijgestaan door een jonge Duitse
wetenschapper. Turnbull is er niet zeker van of zij wel te vertrouwen is.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte
neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden
gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel
trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere:
van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook
gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe
uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor
bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze
besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie
ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie
& Julia
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk
naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke
namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu
vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar
het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels
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niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant
en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De
Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de
emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest
voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de
tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie
voor angststoornissen is effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak
weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst.
Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het
ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de
onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten
richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de
eerste plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden teruggedrongen.
Scott Manson is assistent-trainer van een Londense voetbalclub in de Premier League.
De eigenaar is de bepaald niet brandschone, maar steenrijke Oekraïense oligarch
Viktor Sokolnikov en de club wordt geleid door de Portugese trainer Joao Zarco. Als de
flamboyante Zarco vlak voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Newcastle United
verdwijnt en dood in het stadion wordt teruggevonden, blijkt het in de club om meer te
gaan dan alleen voetbal. Zarco heeft een oneindige lijst vijanden, onder wie veel
spelers bij wie hij door zijn grote mond veel kwaad bloed heeft gezet. Sokolnikov zit niet
te wachten op een diepgaand onderzoek naar zijn zaken en probeert de teugels in
handen te houden door Scott een lucratief voorstel te doen: als hij erachter kan komen
wie de moord heeft gepleegd, wordt hij Zarco’s opvolger.
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