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De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe
snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of een einde aan
de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de
snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al met hun dromen en
zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van
Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de beloftes van
de toekomst.
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
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een
beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al
snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven
verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
In Templeton House in Californië groeien drie meisjes op. Kate, Laura en Margo voelen
zich zusjes, maar de naam Templeton betekent voor elk van hen iets anders. Als jonge
vrouwen gaan ze elk hun eigen weg en komen ze erachter dat je soms moet vechten
voor je plekje in de wereld... Laura's droom van lang en gelukkig met man en kinderen
spat uiteen als haar echtgenoot aangeeft te willen scheiden. De harde werkelijkheid
maakt haar bijna kapot, maar misschien is het tijd dat ze iets totaal nieuws probeert?
Iets ondeugends en vrijblijvends... met de super aantrekkelijke Michael Fury,
bijvoorbeeld.
Op het moment dat Andrew voor het eerst van het bestaan van Alessia Cenci hoort, is
zij al vijf weken, drie dagen en tien uur in handen van ontvoerders. Haar leven hangt
aan het dunst denkbare draadje. Aan het einde van het ijzingwekkende avontuur blijven
Francis' laatste woorden nog lang door je hoofd spoken: Ik bleef hem gadeslaan tot het
bewustzijn uit zijn ogen verdween en ze enkel maar openstonden zonder iets te zien.
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
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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
roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van
New York.
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
Wanneer de geest van de wrede Koningin Gruwalda door toeval wordt vrijgelaten, is
dat het begin van Duystere gebeurtenissen. Er breekt een dodelijke ziekte uit en
tovenaarsleerling Septimus Heap probeert wanhopig een medicijn te vinden. Intussen
smeedt Gruwalda een boosaardig plan om Jenna te laten verdwijnen en zelf voor altijd
op de troon te komen. Maar daarvoor moet ze eerst het eeuwige leven krijgen Via een
oude Magieke Spiegel stuurt Gruwalda Septimus tegen zijn zin vijfhonderd jaar terug in
de tijd. Als zevende zoon van een zevende zoon kan hij als enige een beroemd
alchemist helpen een levenselixer te maken. Kan Septimus ooit terugkeren naar zijn
eigen tijd? www.septimusheap.nl
Over 220,000 entries representing some 56,000 Library of Congress subject headings.
Covers all disciplines of science and technology, e.g., engineering, agriculture, and
domestic arts. Also contains at least 5000 titles published before 1876. Has many
applications in libraries, information centers, and other organizations concerned with
scientific and technological literature. Subject index contains main listing of entries.
Each entry gives cataloging as prepared by the Library of Congress. Author/title
indexes.
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora
kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een
warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in
Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige
maanden die ze samen doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige
toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel
mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door
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een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan
overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar
de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De
politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda
Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de
bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het
uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door
het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds
het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’
boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad
gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke
manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair
universum.
Peter Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter
Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde
keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010 speciaal
adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt
van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over
naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten
zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is
het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente
manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Dit basiswerk beschrijft de verschillende werkvelden en doelgroepen die de helpende in
het werk tegenkomt. Hoe werk je planmatig, hoe ga je om met de cliënt en hoe werk je
samen met alle betrokkenen? Om het werk goed te doen, werkt de helpende aan de
eigen kwaliteit en die van de organisatie.
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.
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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.
Includes Publications received in terms of Copyright act no. 9 of 1916.

Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee
dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John
Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport
krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al
zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi
onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen,
zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar
werkt de tijd in hun voordeel?
Lofspreuken op de glasarchitectuur uit 1914 door een Duitse schrijver/kunstenaar
(1863-1915).
N5 ElectrotechnicsStudy guideN5 ElectrotechnicsSouth African national
bibliography
Het waait verschrikkelijk en Elmer en zijn neef Wilbur halen weer een van hun
grappen uit. Ze doen alsof Elmer weg waait. De andere olifanten moeten erom
lachen, maar de vogels vinden het niet leuk. Elmer zal ze laten zien dat ze niet
bang hoeven te zijn. 'Een olifant kan niet wegwaaien,' zegt hij. Maar.. er wacht
hem een grote verrassing! Kinderen op de hele wereld houden van Elmer.
Steeds weer wachten ze ongeduldig op een nieuw avontuur van hun
lievelingsolifant. En dit is misschien wel het spannendste avontuur dat Elmer ooit
heeft meegemaakt.
In deze veelstemmige thriller wisselt een bedelarmband voortdurend van
eigenaar. Overal waar het gouden sieraad opduikt zaait het dood en verderf
onder de ongelukkige vinders. Karin Slaughter - de koningin van de suspense heeft succesvolle thrillerauteurs uit de Verenigde Staten, Engeland en Nederland
uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit bloedstollende kettingverhaal.
Speciaal voor deze bundel schreven zij een hoofdstuk dat zich afspeelt op hun
favoriete locatie. Een must voor iedere liefhebber van het spannende boek.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te
ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen
zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde
van Sophie McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in
Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betreden-elastiek.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te
ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen
staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met
de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze
moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te
verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part
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of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)
has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
-- E-boek enkel leesbaar met iBooks. -- Velen voelen zich geroepen om een blog
te beginnen, weinigen houden het langer dan enkele maanden vol. Of je nu
plannen hebt om jouw droomblog uit de grond te stampen of vindt dat jouw
bloggoesting een fl inke boost kan gebruiken: het BLOGBOEK bundelt alle
kennis die longtime blogster Kelly Deriemaeker de afgelopen tien jaar
verzamelde, en laat je achter met een hoop inspiratie, tips en tricks van andere
succesvolle bloggers, frisse ideeën en vooral veel goesting om zelf aan de slag
te gaan. Waarom bloggen mensen? Welke blog wil je maken? Hoe vaak moet je
posten? Hoe meet je je succes? Hoe krijg je meer bezoekers? Hoe vind je je
focus? Dit boek biedt antwoord op deze en vele andere blogkwesties.
'Als Tom Clancy, maar dan spannender en met meer actie!' - Goodreads 'Het
tempo is hoog, er is actie en spanning. Kortom: een aanrader!' - NBD Biblion In
Machtsovername wordt de president van Amerika het doelwit van nietsontziende
terroristen - een angstaanjagend realistisch rampscenario, want hoe goed is een
vrijstaande villa in het midden van een drukke stad nu echt te beveiligen? Op een
ochtend wordt de rust in Washington wreed verstoord door een groep terroristen
die tientallen mensen vermoorden en bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze
zich een bloederige weg banen naar het Witte Huis. De geheime dienst brengt de
president nog net op tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de overheid
discussieert over de juiste manier om met de vijand te onderhandelen, sluipt
Mitch Rapp, de beste antiterreuragent van de CIA, door geheime gangen en
verborgen tunnels van het enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat
de terroristen de president bereiken. Maar een andere vijand - een hooggeplaatst
persoon in Washington - is vastberaden Rapps reddingsmissie te laten falen...
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin
wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid.
Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt
ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk
met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te
ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe
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ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen?
Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de
lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
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