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Alessandro Egitto voelt zich vanaf zijn geboorte door zijn veeleisende ouders in de schaduw gesteld van zijn oudere zus. Nu hij volwassen is, wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met
pijnlijke herinneringen aan de wijze waarop zijn veeleisende ouders het zelfvertrouwen van hun beide kinderen langzamerhand hebben afgebroken. Alessandro werkt als legerarts in
Afghanistan. Samen met hem zijn duizenden soldaten uitgezonden, allen jongemannen die een verleden met zich meedragen. Wat brengt hen ertoe om hun leven in de waagschaal te
stellen? En wat doet het met hun jonge geesten om te leven zonder hun vrouwen en geliefdes, en om de dood voor het eerst zo bewust in de ogen te kijken? Met een weergaloos
psychologisch inzicht beschrijft Giordano hoe naïeve jongens door de harde werkelijkheid gedwongen worden verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor andere mensen en voor hun
daden. Het menselijk lichaam is een meer dan waardige opvolger van Giordano s debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen, waarin de lezer opnieuw zal worden meegevoerd door
de unieke aantrekkingskracht van zijn stem.
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Vriendschapsbrood is een warm en ontroerend verhaal over het leven en verlies, over vriendschap en familie en over de troost van eten. Julia Evarts worstelt met een groot verdriet dat als
een schaduw over haar familie hangt. Ze onderneemt bijna niets meer. Tot ze op een dag een pakketje met deeg en een recept voor vriendschapsbrood op haar stoep vindt. Haar dochtertje
Gracie voorkomt nog net dat ze het weggooit. Het vriendschapsbrood blijkt de ideale manier om weer nieuwe contacten op te doen, zoals de weduwe Madeline die net een theesalon geopend
heeft. Daar ontmoet Julia Hannah, met wie ze ook bevriend raakt. Binnen de kortste keren wordt de theesalon een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van recepten, tips en verhalen. Julia
begint door de vriendschap in te zien dat ze hoognodig de confrontatie aan moet gaan met haar verdriet en dat ze haar zus niet langer de schuld mag geven van wat er gebeurd is. Maar kan
ze dat?
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een zenuwslopende rechtszaak tegen haar loopt na een schietpartij die een tiener fataal werd. Ze
zoekt de rust op in het huis van haar zus aan de rustige kust van San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt opgeschrikt door meerdere brute
moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar vriendinnen op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak storten,
terwijl ze zelf verdachte in een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel in de ‘Women’s Murder Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947)
is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen
met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder
Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij
verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage. In a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and
remember. Each book contains over 1000 black-and-white illustrations. The goal is to learn the basics of a language much faster and with more fun than possible with a complicated text
dictionary. This book is based on the very successful online picture dictionary BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless language combinations - Used by thousands
of people and approved by well-known institutions.
T is van Tom, de jeugdvriend van Natalie. Bij hem kan ze altijd weer uithuilen als ze weer eens is teleurgesteld in de liefde. Het is zo vanzelfsprekend dat hij er voor haar is, dat ze eigenlijk
niet meer ziet hoe knap en geestig hij is.O is van Oudjaarsavond, de dag waarop Tom een idioot voorstelt doet: 26 weekenden samen doorbrengen. Om de beurt mogen bepalen wat ze gaan
doen. De enige regel is dat ze van A tot Z het alfabet moeten doorlopen.P is van Parijs, waar Tom en Natalie een geweldig weekend doorbrengen. Natalie lijkt eindelijk te beseffen dat ze voor
elkaar gemaakt zijn. Maar dan verschijnt Natalies ex weer op het toneel...

Bethany was als engel naar de aarde gezonden om deze te beschermen tegen het kwaad. Als een baksteen vallen voor een gewoon mens was nooit de bedoeling geweest. De
liefde die ze voelt voor haar vriendje, Xavier, is onverwoestbaar. Toch weerhoudt dit Bethany er niet van om een fataal ritje op de motor te maken, en ze komt in de hel terecht.
Daar doet demon Jake Beth een voorstel dat haar terugkeer naar de aarde garandeert. Het enige wat hij van haar vraagt is dat ze haar leven op het spel zet. En ook dat van
iedereen van wie ze houdt... Terwijl engelen en demonen elkaar bestrijden, wordt de kracht van liefde op de proef gesteld in dit wervelende vervolg op Halo.
Politiek. Moord. Een schandaal./br> Een invloedrijke senator wordt betrapt met zeer belastend materiaal op zijn computer. De gouverneur gelooft echter in zijn onschuld, want de
senator is veel te intelligent om zoiets te laten gebeuren. Het zaakje stinkt. Het spoor van Lucas Davenports onderzoek leidt naar een politieke regelaar die van de aardbodem
verdwenen lijkt te zijn, daarna – wat verontrustender is – naar de politie van Minneapolis zelf, en uiteindelijk – het meest beangstigende – naar een vrouw die zelfs Machiavelli
nog een paar lesjes in manipulatie zou kunnen geven. Deze steenrijke erfgename heeft uitgesproken ideeën over hoe het er op de wereld aan toe zou moeten gaan, plus het
geld, het meedogenloze karakter en de koelbloedigheid om dit te laten gebeuren.
Claudia s leven lijkt perfect. Ze is hoogzwanger, heeft een liefhebbende man en een prachtig huis.En dan komt Zoe in haar leven. Zoe zal Claudia helpen als de baby er is. Maar
er is iets met Zoe. Iets wat Claudia onprettig vindt. Iets wat ze niet vertrouwt.En als ze Zoe in haar slaapkamer aantreft, staat Claudia s onrust om in angst...
Met Kerstmis brengt de kleine kerstman cadeautjes naar de dieren in het bos. Op een dag krijgt hij brieven van de stadsdieren: zij willen ook graag een kerstcadeautje.
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Prentenboek met gestileerde tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Een zeventienjarig meisje mag met haar vader mee naar Istanbul om een religieus voorwerp te bemachtigen; ze ontvangt van wezens uit de Andere Wereld een opdracht waarbij
dat voorwerp een rol speelt.
Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times literary supplement, Times educational supplement, and the Times higher education supplement.
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused quite a stir in
his days. The author recounts the life and times of Van Dieren in the form of a series of narratives about the fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters
deal with his life, work, personal style, friendships and enmities, his discussions with psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his tragic-comical failures. Unique source material is
used to reconstruct this picture, such as the correspondence between Van Dieren and a large number of well-known Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and many others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the life of this observer which made
him one of the most successful failures in Dutch history.
Spannende roman over liefde, macht en de glasblaaskunst in het onweerstaanbare Veneti r>De Britse kunsthistorica Elinor verblijft via een uitwisselingsprogramma van de universiteit een
aantal maanden in Veneti m schilderijen uit de renaissance te bestuderen. Ze wordt verliefd op een gondolier en raakt zwanger van hem. Hun werelden verschillen echter te sterk en Elinor
keert als alleenstaande moeder terug naar Londen. Dertig jaar later vertrekt haar dochter Nora na een stukgelopen huwelijk naar Veneti de geboortestad van haar vader. In Engeland heeft zij
op de kunstacademie leren glasblazen en zij hoopt zich op het beroemde eiland Murano verder te kunnen bekwamen. Nora wordt als leerling aangenomen bij een prestigieuze glasblazerij,
maar haar collega's confronteren haar met de mysterieuze verdwijning van haar voorvader in de zeventiende eeuw, een meester in het glasblazen. Wil zij een nieuw bestaan opbouwen in
deze betoverende stad, dan zal zij dit drie eeuwen oude familiegeheim moeten ontrafelen. De glasblazer is een adembenemende roman waarin je wordt meegevoerd naar het rijke Veneti it de
zeventiende eeuw met zijn schitterende paleizen, machtige doges en hun genadeloze heerschappij. Marina Fiorato studeerde geschiedenis in Oxford en Veneti n volgde een opleiding aan de
kunstacademie. Zij is naast schrijfster ook actrice en filmrecensent. De glasblazer is haar debuutroman.
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 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
Een gewezen medewerker van de Israëlische geheime dienst doet onthullingen over de wereld van de internationale spionage.
Speels-pornografisch verhaal waarin een koningsdochter er vandoor gaat met een danseresje.
Holly is een hardwerkende serveerster, Casper een arrogante prins. Zij is de onschuld zelve, hij heeft nooit onschuld gekend. Al bij hun eerste ontmoeting is de aantrekkingskracht tussen
deze twee tegenpolen zo groot, dat ze elkaar niet kunnen weerstaan. Holly denkt dat ze de ware liefde heeft gevonden, maar als ze zwanger blijkt, slaat Caspers hartstocht om in argwaan. Hij
verdenkt haar ervan op zijn fortuin uit te zijn. Zijn eer gebiedt echter dat hij met haar trouwt, en ze krijgt de koninklijke bruiloft waarvan ze altijd heeft gedroomd. Maar of haar huwelijk ook zo
sprookjesachtig zal zijn...
In de heerlijke roman ‘Rode schoenen’ van Joanne Harris lees je meer over Vianne Rocher, de hoofdpersoon uit de wereldwijde bestseller ‘Chocolat’. De mooie Yanne Charbonneau heeft
een chocolaterie in Parijs, in het pittorekse Montmartre. Ze woont boven de winkel met haar twee kinderen; de 11-jarige Annie en de kleine Rosette. Haar leven lijkt rustig en op orde, maar
schijn bedriegt: eigenlijk heet zij Vianne Rocher, en haar oudste dochter heet Anouck; namen uit een verleden dat ze achter zich wil laten. Op een dag loopt Zozie de l'Alba op hoge knalrode
naaldhakken hun leven binnen. Zij is een betoverende vrouw, met een groot geheim, die beetje bij beetje Anouck en Vianne in haar macht krijgt. Joanne Harris schreef al vier boeken met
Vianne in de hoofdrol, de bestsellers ‘Chocolat’, ‘Rode schoenen’, ‘De zoetheid van perziken’ en ‘De aardbeiendief’. ‘Rode schoenen verlicht je avond. Je wordt verleid met liefde en
fantasie.’ De Standaard
In EEN ZEE VAN SCHILDEN (BOEK #10 IN DE TOVENAARSRING), bevalt Gwendolyn van haar kind. Nu Gwendolyn en Thor een kind hebben, veranderen hun levens voorgoed; evenals
het lot van de Ring. Thor heeft geen keus. Hij moet zijn vrouw en kind achterlaten en op een gevaarlijke zoektocht gaan, waarbij het lot van de Ring op het spel staat. Maar voor hij vertrekt,
wordt Thor met Gwendolyn verenigd in het grootste huwelijk in de geschiedenis van de MacGils, moet hij helpen op de Krijgsmacht opnieuw op te bouwen, traint hij met Argon, en krijgt hij de
eer waar hij altijd van heeft gedroomd: hij wordt ingewijd bij de Zilveren en tot Ridder geslagen. Gwendolyn is van slag door de geboorte van haar zoon, het vertrek van haar man en de dood
van haar moeder. De hele Ring komt samen voor de koninklijke begrafenis, die haar samenbrengt met haar vervreemde zuster Luanda. Hun laatste confrontatie zal afschuwelijke implicaties
hebben. Argons voorspellingen blijven door haar hoofd malen, en Gwendolyn, die voelt dat de Ring in gevaar is, bedenkt een plan om al haar mensen te redden in het geval van een
catastrofe. Erec krijgt te horen dat zijn vader ziek is, en moet terug naar huis, naar de Zuidelijke Eilanden; Alistair gaat met hem mee, en de voorbereidingen voor hun bruiloft worden getroffen.
Kendrick gaat op zoek naar zijn moeder, en is geschokt wanneer hij ontdekt wie ze is. Elden en O’Connor komen bij thuiskomst voor onverwachte verassingen te staan, terwijl Conven steeds
verder verstrikt raakt in zijn depressie. Steffen vindt onverwacht de liefde, terwijl Sandara Kendrick verrast door de Ring te verlaten en terug te keren naar haar thuis in het Rijk. Reece wordt,
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ondanks zijn naderende huwelijk met Selese, verliefd op zijn nichtje. Wanneer Tirus’ zoons erachter komen, zetten ze een verraderlijk plan in werking. Matus en Srog doen hun best om de
orde in de Hoge Eilanden te behouden, maar wanneer Selese vlak voor haar bruiloft de affaire ontdekt, ontstaan er tragische misverstanden. Reece’ passies zorgen ervoor dat er een oorlog
in de Hoge Eilanden dreigt uit te breken. Ook aan de McCloud kant van de Hooglanden is de situatie allesbehalve stabiel. Er dreigt een burgeroorlog uit te breken, en Luanda’s roekeloze
acties maken het er niet veel beter op. Ondertussen ontdekt Romulus in het Rijk een nieuwe vorm van magie, die het Schild wel eens voorgoed zou kunnen uitschakelen. Hij sluit een deal met
duistere machten. Bemoedigd door een kracht die zelfs Argon niet kan tegenhouden, keert Romulus opnieuw terug naar de Ring, vastbesloten om deze te vernietigen. EEN ZEE VAN
SCHILDEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die
alle leeftijden zal aanspreken.
Verslag door een jonge Italiaanse journalist van een tocht door Nederland in 1873-1874.
Bij onderzoek naar de moord op Richard Tremain wijst alle bewijs in de richting van Miranda Wood. Een crime passionel, zo luidt de conclusie. Maar Miranda heeft de moord niet gepleegd, en
hoe uitzichtloos de situatie ook is, ze is vast van plan dat te bewijzen. In eerste instantie is ook Chase Tremain ervan overtuigd dat zijn broer is neergestoken door zijn ex-minnares. Tot hij
Miranda in de ogen kijkt en daar totaal andere emoties ziet dan hij verwachtte. Ten prooi aan twijfel laat hij zich overhalen om samen met haar op zoek te gaan naar de werkelijke dader. Al
snel is het bewijzen van Miranda's onschuld echter nog maar bijzaak. Eerst moeten ze in leven zien te blijven!
Benthem Crouwel asked Edwin Zwakman for a photo project featuring the three buildings by this architectural office that are included in the Dutch miniature city of Madurodam: the High
Speed Train Bridge over Hollandsch Diep; Schiphol Airport; and the future Utrecht Central Station.
Simon Quinn, net zo goed in zijn werk als in bed, voelt niks voor Lysette Rousseu, zijn saaie oud-collega. Maar jaren later lijkt ze een andere vrouw: ze is sexy, verleidelijk en fliterig. Hij voelt
zich intens aangetrokken tot deze bekende, maar ook zo onbekende vrouw. Wat is er gebeurd? Waarom heeft ze zo'n effect op hem? Met een plot dat twintig jaar, drie landen, tientallen
relaties en een paar verborgen identiteiten omspant, biedt deze roman gevaar, geheimen, bedrog, wraak, liefde en passie.
Ridley Jones probeert net haar leven op orde te krijgen wanneer een doodgewone handeling, het ophalen van foto’s, haar in aanraking brengt met een internationaal crimineel netwerk. Op
bijna elke foto die ze heeft gemaakt blijkt een schimmige figuur te staan. Vanaf dit moment wordt Ridley scherp in de gaten gehouden door de FBI en gevolgd door onderwereldfiguren. Wie
kan ze nog vertrouwen? Het enige wat ze zeker weet is dat ze de waarheid over zichzelf en haar verleden moet achterhalen om ooit weer rust te vinden. Halve waarheden is een ijzersterke
psychologische thriller voor de liefhebbers van Karin Slaughter en Nicci French, met duistere psychologische suspense, sterke karaktertekeningen en verrassende wendingen.
Inleiding over hypnose en hypnotherapie voor leken en aanwijzingen hoe dit zelf te doen.
In 1985 werd de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië opgericht. De Raad gaf aan de ontsluiting van Indonesische rechtsbronnen hoge prioriteit. Plannen hiertoe
waren inmiddels ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit project voorzag in het opbouwen van een
databestand van juridische artikelen en jurisprudentie uit Nederlands-Indië vanaf de invoering van de codificatie en de reorganisatie van het rechtswezen in 1848 tot aan de overdracht van de
souvereiniteit aan het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesië met een uitloop in de jaren vijftig. Het Indisch Tijdschrift van het Recht en de Mededelingen van het Documentatiebureau voor
Overzees Recht vormden de bronnen van het databestand. Het Indisch Tijdschrift van het Recht omdat het het langst verschenen (1849-1950) en meest gezaghebbende juridische periodiek
van Nederlands-Indië was, de Mededelingen omdat het veel belangrijk materiaal uit de periode 1950-1958 bevat. Het databestand diende als basis voor dit register. Het doel ervan is het
vergroten van de toegankelijkheid van de Nederlands-Indische jurisprudentie, in Indonesië allereerst ten behoeve van de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk, in Nederland ten behoeve van
onderzoek en onderwijs. In dit register zijn 1515 geannoteerde rechterlijke uitspraken beschreven. Deze zijn systematisch ingedeeld en daarna chronologisch geplaatst. Vier registers bieden
extra zoekingangen, te weten één register op annotatoren, één op trefwoorden, één op relevanle wetsartikelen en één op rechterlijke instanties. Voor Indonesisch- en Engelstalige gebruikers
zijn vertalingen van de vele Nederlandse rechtskundige termen, gebruikt in het trefwoordenregister, opgenomen.
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