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In dit eerste, los te lezen, boek van de Rata Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw, waar twee
jonge vrouwen kiezen voor een nieuwe toekomst. Eerder verschenen in Nederland onder meer de bestsellerserie ‘De
vrouwen van Kiward'. Voor de lezers van Lucinda Riley en Sofia Caspari Duitsland, 1837. Ida sluit zich aan bij een groep
jonge mensen die naar Nieuw-Zeeland zullen vertrekken. Hun is land beloofd, en vrijheid. Maar als het aan Ida lag,
mocht Ottfried, haar door haar familie uitgezochte verloofde, wel achterblijven. Nieuw-Zeeland, 1837. Cat is opgegroeid
in een bordeel, en weet dat ze binnenkort gedwongen zal worden daar ook zelf de kost te verdienen. Ze vlucht weg, het
binnenland in, op zoek naar een andere toekomst voor zichzelf. Ida en Cat ontdekken al snel dat je niet altijd iedereen op
hun woord kunt geloven. Lukt het hen om toch het nieuwe begin te vinden dat zij zoeken?
Agressie is een probleem waarmee ouders, leerkrachten en hulpverleners dikwijls geen raad weten. Agressieve kinderen
en jongeren blijken moeilijk te behandelen. Hoe moet agressie worden aangepakt? Waar komt agressie vandaag?
Waarom is het ene kind wel en het andere niet agressief? En blijven agressieve kinderen altijd agressief? Op deze en
andere vragen geeft dit boek antwoord. Agressie kan het functioneren van kinderen ernstig belemmeren. Thuis, op
school en onder vrienden kan dat tot heftige problemen leiden. Voor opvoeders en hulpverleners is het van groot belang
een goed inzicht te krijgen in het verschijnsel agressie. Dat kan helpen agressie een half toe te roepen of te voorkomen
dat het agressieve kind steeds agressiever wordt. In de verschillende hoofdstukken belicht de auteur het verschijnsel
agressie van begin tot eind. Het boek maakt duidelijk hoe agressie ontstaat, welke ontwikkelingen agressieve kinderen
kunnen doormaken en welke oplossingen er zijn om agressie te voorkomen of in te perken. Dit helder geschreven
overzichtswerk is bedoeld voor (aankomend) orthopedagogen, psychologen, sociaal-pedagogische hulpverleners,
leerkrachten, beleidsmakers en andere professionals die met agressieve jeugdigen te maken hebben of krijgen.
Ford GT40 1964 Onwards (all Marks) Owner's Workshop ManualAn Insight Into Owning, Racing and Maintaining Ford's
Legendary Sports Racing Car
De vroegere filmster Amanda Roberts kent Jack Watson eigenlijk alleen maar als de schoonvader van haar dochter, en
als een onverbeterlijke Don Juan. Ze vindt hem eigenlijk allesbehalve aardig. Maar nadat ze plotseling weduwe is
geworden, merkt ze tot haar verbazing dat ze Jack Watson steeds sympathieker begint te vinden... Van de
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wereldberoemde auteur verschenen onder meer De ranch, Vijf dagen in Parijs, De geest en De volmaakte vreemdeling.
Veel van haar romans zijn voor televisie verfilmd. Een speciaal geval is haar veertigste bestseller.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten om een nieuw gezin te
stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een autoongeluk stort Laura in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van
datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te
achtervolgen.
A new addition to our 'classic racing car' series of manuals, this title will sit alongside Lotus 72, McLaren M23, Ford GT40
and Maserati 250F, covering Ferrari's iconic 1960s 250 GTO - currently one of the most desirable and valuable cars in
the world
"This history examines AMC's cars from the company's formation in 1954 through 1987. Features include some 225
photographs; a listing of AMC/Rambler clubs, organizations and business entities, with contact details; tables of
specifications and performance data; data on technical devices, trim packages and all model variations; an account of
AMC/Rambler appearances in film, television and cartoons"--Provided by publisher.
Impressies in woord en beeld van vervoermiddelen met een bijzonder karakter.
Professional automobile racing has always been dominated by sanctioning bodies whose main goal was to ensure
competition. That has meant seeing that cars are well matched--in body shape or chassis/engine combinations or engine
size. But what about an all-out competition, in which one team's idea of the fastest race car could be pitted against
another’s, regardless of mechanical “parity”? This was what the International Motor Sports Association’s (IMSA) Grand
Touring Prototypes (GTP) race series was about. The Series ran from 1981 to 1993, and it was one of the most
exhilarating racing experiences of all time. This book is the first to profile the amazing machines that resulted from the
GTP’s flat-out competition among different--and passionate--ideas about what might be the fastest way around a track:
the V-12 with its better ground-effect tunnels but higher center of gravity (CG); the flat six with its low CG but severelyrestricted ground-effect tunnels; and others that employed elaborate wings and air dams. Here are the people behind this
engineering free-for-all, the culmination of almost a century of automobile racing experience. And here are eighteen of
the most competitive vehicles they designed. Using photography, diagrams, drawings and first-person accounts from the
men who built them, Inside IMSA's Legendary GTP Race Cars offers a detailed look at the technology that drove some of
the world’s most exciting race cars, the likes of which may never be seen again.
De kunstenaar/tekenaar Rien Poortvliet en zijn vriend, de wetenschapper Wil Huygen, hebben in het boek Leven en
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werken van de Kabouter alle feiten en mythes over de kabouter voor eens en voor altijd uiteengezet en verklaard. Sinds
het verschijnen van het boek zijn jong en oud geboeid door de prachtige tekeningen en uitgebreide verhalen over deze
kleine figuren. Werkelijk alle aspecten van het kabouterleven komen aan bod; van kunst en cultuur, architectuur,
onderwijs en opvoeding, tot relaties, gereedschappen en medicijnen. Zowel met het potlood als de pen wordt alles
gedetailleerd en met humor beschreven.
De biografie van de F1-kampioen Na het winnen van zijn vijfde wereldtitel in oktober vorig jaar is Lewis Hamilton nu de
op-één-na succesvolste coureur aller tijden. Alleen Michael Schumacher ligt nog voor hem, maar Hamilton zet alles op
alles om hem in te halen. Sinds zijn debuutseizoen in 2007 is Hamilton over de gehele wereld bij de F1-fans zeer geliefd
en het jaar daarna was hij al legendarisch, door de jongste wereldkampioen ooit te worden. Frank Worrall heeft een
geweldige biografie geschreven waarin je Hamilton echt leert kennen en hij heeft een speciaal voorwoord geschreven
voor de Nederlandse en Vlaamse markt, waarin hij uiteraard in zal gaan op de spectaculaire opkomst van de nieuwe
grootheid: Max Verstappen.
Een leraar heeft zelfmoord gepleegd, maar Jonathan weet dat het moord was en hij kent ook de dader. Moet hij vertellen
wat hij weet of niet?
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw van wie ik hield, is nu de vrouw die ik haat. Ik verlies mezelf
iedere avond in mooie vrouwen en hou mezelf voor dat die toekomstvoorspelling gewoon oplichterij was. Maar dan
vraagt haar moeder me met haar te trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor altijd de mijne zijn. Misschien was de
voorspelling toch waar… Ik verbind me aan een vrouw die nooit van mij zal houden. Maar ik word liever haar echtgenoot
dan dat ik iemand anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar lichaam iedere nacht te veroveren dan me
eenzaam te voelen met een andere vrouw. Veel beter.
Lange tijd werd gedacht dat een anti-islamfilm tot spontane rellen had geleid, die uitliepen op een kleine opstand waarbij
de ambassadeur van de Verenigde Staten in Libië om het leven kwam. In 13 Hours beschrijft New York Timesbestsellerauteur Mitchell Zuckoff voor de eerste keer wat er in de nacht van 11 september 2012 écht gebeurde: hoe een
handvol mannen zichzelf geconfronteerd zag met een georganiseerde groep terroristen die doelgericht de ambassade
aanvielen. 13 Hours is verfilmd door Michael Bay met onder ander John Krasinksi en James Badge Dale. Op 11
september 2012 vielen terroristen het US State Department Special Mission Compound in Libië aan, in de stad
Benghazi. Ook het geheime CIA-hoofdkwartier kwam onder vuur te liggen, waarop een team van zes ex-militairen,
ingehuurd om de veiligheid van de Amerikaanse ambassadeur en burgers te waarborgen, een moeilijke beslissing moest
nemen: zich overgeven of vechten tegen een enorme overmacht. In een tijdsbestek van 13 uur gaven zij blijk van een
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uitzonderlijke moed en dapperheid, om een grotere tragedie te voorkomen. 13 Hours is het aangrijpende, waargebeurde
verhaal van zes dappere mannen die tegenover een enorme overmacht kwamen te staan in Benghazi en weigerden zich
over te geven.
Het eerste en laatste geautoriseerde boek over Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen is een man van weinig woorden. Dit
bijzondere boek onthult een kant van hem die tot nu toe alleen mensen in zijn naaste omgeving kenden. Auteur Kari
Hotakainen kreeg exclusieve toegang tot de wereld van Kimi en zijn manier van denken. Hij interviewde de coureur en
sprak met familieleden, collega's, technici, teambazen en Formule 1-fans om Kimi's verhaal vol dramatische momenten
en grote successen op te tekenen. Mooie foto's uit Kimi's eigen collectie maken het geheel af. Het resultaat is een
prachtig boek dat de lezer een uniek kijkje geeft achter de schermen van de Formule 1, en in het privéleven van de
ogenschijnlijk zwijgzame en gereserveerde coureur.
Een historische roman vol spanning en romantiek, die zich afspeelt in negentiende-eeuws Engeland. ‘De bruid van Ivy
Green’ van Julie Klassen is het derde en laatste deel in de Ivy Hill-serie over het gelijknamige pittoreske dorpje in
Engeland. Er gebeurt van alles in Ivy Hill: Jane Bell krijgt de kans om te trouwen, maar weigert haar herberg op te geven.
Mercy Grove verlaat haar school en het lijkt erop dat ze als oude vrijster zal eindigen. Verder verwacht iedereen dat Miss
Brockwell met een man van adel gaat trouwen en komt er ook nog eens een geheimzinnige kleermaakster in het dorp
wonen. Al met al: een spannende en romantische ontknoping van de Ivy Hill-serie! De historische romans van Julie
Klassen spelen zich af in de Regency-periode in Engeland, net als de kostuumdrama’s van Jane Austen en de zusjes
Brontë. ‘De bruid van Ivy Green’ is het vervolg op ‘De herberg van Ivy Hill’ en ‘De dames van Ivy Cottage’, maar kan
ook prima los gelezen worden.
The Ford GT40 is one of the most famous of all sports racing cars. Built by Ford to challenge the supremacy of Ferrari at
Le Mans, the GT40 first raced in 1964, and went on to win Le Mans four times in a row, from 1966 to 1969. Here, in this
new Haynes Manual, is a unique perspective on what it takes to own, restore and maintain a GT40, as well as an insight
into the engineering and construction of this legendary racing car.
Een reuzenslang eet alle dieren op die hij tegenkomt, tot hij uiteindelijk zijn eigen staart oppeuzelt. Prentenboek met
kleurrijke illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Met een enkel schot in het achterhoofd werd antiekhandelaar Johannes Smit vermoord duidelijk een professionele afrekening. De
enige aanwijzingen zijn een stukje papier en het moordwapen, een M16, een wapen dat meestal gebruikt wordt door huurlingen
en zelden door inbrekers. De partner van Smit roept de hulp in van privédetective Zatopek `Zed van Heerden. Die heeft zeven
dagen om het testament te vinden, voor de nalatenschap vervalt aan de staat. Hij komt tot de verbazingwekkende conclusie dat
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een groot deel van het leven van het slachtoffer volslagen onbekend is; de man is een schim. Als hij zijn aandacht richt op Smits
activiteiten voor 1983, is het alsof hij de doos van Pandora opent de hel breekt los. Van Heerden raakt verwikkeld in een
gewelddadig kat-en-muisspel tussen zijn vroegere vrienden bij de politie, de geheime dienst en de moordenaar.
Kan je Amerika vervatten in een boek? Met Pulphead bewijst John Jeremiah Sullivan van wel. Hij neemt de lezer mee op een
opwindende reis langs de hogere, lagere en vergeten cultuur van Amerika. In zijn essays combineert hij de energie van Hunter S.
ompson met de scherpe intelligentie van Joan Didion, aangevuld met een volkomen eigen charme en eruditie. Sullivan schrijft
onder meer over religie bij een christelijk popfestival in het Ozarkgebergte, over de vergane glorie van voormalige sterren van
reality-tvprogrammas, over de bijna-doodervaring van zijn broer, en hij trekt naar Indiana om verslag te doen van de jeugd van
Michael Jackson. Hoewel de onder werpen waarover Sullivan schrijft zeer uiteenlopend zijn, wordt geleidelijk duidelijk wat de rode
draad van Pulphead is: hier wordt de geschiedenis van een land op unieke en onvergetelijke wijze beschreven.
Oud worden willen we allemaal, en ook zien we onze familieleden graag een hoge leeftijd bereiken. Maar ouderdom komt met
gebreken, en slechter zien is daar een van. Reinier Schlingemann gaat in zijn oratie in op slechtziendheid. Van de nu levende
mensen brengt mogelijk een op de vijf zijn of haar laatste dagen slechtziend door. Vaak komt deze ouderdomsblindheid door
vaatgroei of vaatlekkage in het oog, door suikerziekte of leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Schlingemann bekijkt of het
vakgebied oculaire angiogenese dit onheil kan voorkomen. En of de farmaceutische industrie een antwoord heeft op de klachten.
Hij stelt zichzelf de vraag of studenten Geneeskunde voldoende voorbereid worden op de golf van oogproblemen die de
vergrijzing met zich mee zal brengen.
Drie vrouwen ontmoeten elkaar op een keerpunt in hun leven. Ieder van hen zoekt naar een manier om verder te groeien. Bij
elkaar vinden ze de moed om risico's te nemen en de toekomst te omarmen. Deel 2 Het leven heeft Rosalind Harper sterk
gemaakt, sterk genoeg om elke storm het hoofd te bieden. Vroeg achtergebleven als weduwe met drie zoons, sloot ze een tweede
huwelijk, dat op een ramp uitliep. Maar ze kwam het te boven en begon een tuincentrum, dat inmiddels een bloeiend bedrijf is. En
meer: een symbool van hoop en onafhankelijkheid. Nu wordt haar toekomst bedreigd, en ze weet dat ze deze strijd niet alleen kan
voeren. Omdat de sleutel in het verleden ligt, schakelt ze genealoog Mitchell Carnegie in. Het is een stap die onverwachte
gevolgen heeft, want ze wordt verliefd op hem. En terwijl de liefde tussen hen ontkiemt, groeit ook het gevaar.
In ‘De Slag om Arnhem’ geeft gerenommeerd historicus en meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als ‘D-Day’
en ‘Stalingrad’, met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem.
Een van de grootste luchtlandingen uit de oorlog, een heroïsche strijd die negen dagen duurde, een catastrofale misrekening van
de Britten en de laatste overwinning van Adolf Hitler. Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal schetst hij de lotgevallen van
soldaten en burgers en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen. Antony Beevor komt met een nieuw standaardwerk over de Slag
om Arnhem: een uitputtende geschiedschrijving met alle militaire details en aandacht voor de menselijke verhalen. ‘Beevors grote
talent is zijn vermogen soepel in en uit te zoomen op de strategische beslissingen op hoog niveau en de lotgevallen van de
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soldaten en burgers aan het front. Hij toont de oorlog in al zijn gruwelijkheid en onmenselijkheid.’ – Historisch Nieuwsblad
Charles S. Peirce (1839-1914) is een invloedrijke Amerikaanse wetenschapsfilosoof. Hij is de grondlegger het van semiotisch
pragmatisme, een tegenhanger van het structuralisme van Ferdinand de Saussure.De filosofie van Peirce gaat er vanuit dat
kennis over de werkelijkheid niet anders kan worden verkregen dan via tekens: de kenleer of semiotiek. Van daaruit onderzoekt hij
hoe verschijnselen beschreven kunnen worden om de waarheid zo dicht mogelijk te benaderen: pragmatisme. Daarbij ontwikkelt
hij een logica die de werkelijkheid beschrijft als een netwerk van relaties: semotisch pragmatisme. In deze bundel introduceren
Nederlanse filsosofen, theologen en literatuurwetenschappers het gedachtengoed van Peirce. Met bijdragen van J. F. Glastra van
Loon, D. Nauta, H. van Driel, B. van Heusden, E. J. van Wolde en W. Staat.
Moet je op elkaar lijken om goede vriendinnen te kunnen worden? Ooit zouden Clare, Elizabeth, Karen en Julia deze vraag met `ja
hebben beantwoord, maar nu weten ze wel beter... De wegen van de vier vrouwen kruisen tijdens een cursus dagboek schrijven.
Allemaal hebben ze hun eigen redenen om erheen te gaan, al even verschillend als de levens die ze leiden. Maar misschien is dat
wel precies wat hen in elkaar aantrekt - die andere kijk op gewone dingen. De cursus is inmiddels allang afgelopen, maar elke
donderdagochtend om acht uur ontmoeten ze elkaar in een restaurant. Om te ontbijten, om bij te praten en om ervaringen uit te
wisselen. En zo ontstaat de ontbijtclub - basis voor een hechte vriendschap, bron van bemoediging en steun, en al snel niet meer
weg te denken uit hun levens.
Riley Gibson is trots dat haar restaurant Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt. Misschien is dit de grote doorbraak waarop
ze heeft gewacht. Als Riley Trevor Cooper ontmoet, de producer van de show, schrikt ze van de intense chemie tussen hen.
The Ford GT40 is one of the most famous of all sports racing cars. Built by Ford to challenge the supremacy of Ferrari at Le Mans,
the GT40 first raced in 1964, and went on to win Le Mans four times in a row, 1966-1969. Here, in this manual, is a perspective on
what it takes to own, restore and maintain a GT40, as well as insight into the engineering and construction of this legendary racing
car.
Geschiedenis, producten en productiemethoden van meubelfabriek ARCO alsmede meubelontwerpen van 12 Nederlandse
ontwerpers.
‘Grondig en aangrijpend [...] een passend eerbetoon.’ The Sunday Times In 1975 werd Lauda bij Ferrari voor het eerst
wereldkampioen. Het jaar daarop was hij goed op weg om zijn titel te verdedigen toen hij op 1 augustus betrokken raakte bij een
gruwelijke crash op de Nürburgring. Zwaargewond werd hij opgenomen in het ziekenhuis en er werd gevreesd voor zijn leven.
Opmerkelijk genoeg verscheen hij zes weken later alweer aan de start, vastbesloten om te laten zien dat hij terug kon keren op
zijn oude niveau. In de jaren die volgden reed hij voor verschillende teams en wist hij nog twee keer de wereldtitel te veroveren.
Maurice Hamilton, die Niki Lauda voor het eerst ontmoette in 1971, schetst het opmerkelijke verhaal van een van de grootste
sterren in de geschiedenis van de Formule 1. Gebaseerd op interviews met Lauda zelf, zijn vrienden en familie, rivaliserende
rijders en degenen met wie hij later in zijn carrière samenwerkte, is deze biografie van Niki Lauda een uitstekend en definitief
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eerbetoon aan de icoon die afgelopen jaar op zeventigjarige leeftijd overleed. Met een voorwoord van Nico Rosberg.
In Mumbai stort een gebouw in. Onder het puin ligt een man die iets mompelt over een jong stel dat een aanslag wil plegen.
Elders volgt een agent van de Inlichtingendienst twee terreurverdachten op de voet. Eén van hen is Laila, die volgens familie en
vrienden nog geen vlieg kwaad zou doen. Wat volgt is een zenuwslopende achtervolgingsroman die diep is geworteld in de
problematiek van het hedendaagse India. Net als in zijn bestseller Het onzichtbare geluk van andere mensen balanceert Manu
Joseph op meesterlijke wijze tussen tragiek en humor. ‘Een fantastische roman, Murakami-achtig. We raken er niet over
uitgepraat.’ Het DWDD-boekenpanel over Het onzichtbare geluk van andere mensen
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