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Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex, seriemoordenaar Melvin Royal. Maar de strijd is nog niet gestreden. Melvin is
ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent nergens veilig Nu ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake
hen niet langer kan beschermen, brengt ze haar kinderen onder bij een bewapende buurman. Zelf gaat ze op jacht met Sam
Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers. Gwen weet wat ze moet doen, ze heeft de kunst kunnen afkijken van een van de
meest gestoorde moordenaars ooit. Maar de strijd blijkt heviger dan verwacht. Eén ding is zeker: één van hen zal sterven
In de tijd van koningin Elisabeth I van Engeland trotseert Tom vele gevaren om uiteindelijk bij het toneelgezelschap van William
Shakespeare te komen. Vanaf ca. 12 jaar.
Beschrijving van het leven van de familie Van Heekeren die van 1850-1950 haar werkkring in Nederlands-Indië vond, met nadruk
op het levensverhaal van de auteur die als bestuursambtenaar in Indië werkzaam was
Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk
georganiseerd? Aan welke regels moet worden voldaan en welke kwaliteitseisen worden gesteld? Hoe wordt alles betaald? Het
basiswerk "Zo werkt het in de apotheek" beschrijft alle relevante aspecten van de apotheek zoals die zich aan
apothekersassistenten voordoen. Het basiswerk is een herziening van het basiswerk Praktijkorganisatie voor
apothekersassistenten. "Zo werkt het in de apotheek "heeft raakvlakken met alle kerntaken uit het Kwalificatiedossier mbo
Apothekersassistent. Voor het verzorgen van medicatiebegeleiding (kerntaak 1), niet-recept gestuurde zorg aan de client
(kerntaak 2), productzorg (kerntaak 3) en werken aan kwaliteit en deskundigheid (kerntaak 4) is immers een goedlopende
apotheekorganisatie nodig die op de juiste manier weet in te spelen op de veranderende eisen van de omgeving. Het boek biedt
de noodzakelijke basis voor assistenten in opleiding om in de beroepspraktijkvorming een beeld te krijgen van bepaalde
werkwijzen in de apotheek. Hoewel de openbare apotheek centraal staat, blijven andere soorten apotheken niet onbesproken.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kosten van de gezondheidszorg. Hierbij komt ook de steeds belangrijker wordende rol
van de zorgverzekeraar aan bod, zoals de invloed van contractafspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars op het werk van
apothekersassistenten. Het boek geeft inzicht in de invloed die de contractafspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars heeft
op het werk van apothekersassistenten. Het boek is een onmisbaar naslagwerk voor apothekersassistenten (in opleiding). Carolijn
Huizinga-Arp (1967) studeerde farmacie in Utrecht en behaalde daar in 1992 het apothekersdiploma. Zij is werkzaam als
openbaar apotheker, actief in verschillende bestuurlijke functies en vanuit haar eigen schrijfbureau betrokken bij de ontwikkeling
van cursussen voor apothekersassistenten, doktersassistenten, huisartsen en apothekers. "
Ontdek de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw en kies je eigen heldenreis Joseph Campbell laat ons in dit boek
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kennismaken met de held met de duizend gezichten. Een held gaat op pad, wordt op de proef gesteld, vervult uitdagende
opdrachten en keert terug naar huis om zijn overwinningen te vieren. In veel films, boeken en series zie je deze archetypische
elementen terug, maar ook in ons eigen leven. Campbell biedt inspiratie, levenslessen en inzichten in normen en waarden uit de
mythen, religies en culturen van over de hele wereld. Zo inspireert hij al generaties lang mensen om de mythen die ons leven
hebben vormgegeven opnieuw te ontdekken en onze eigen heldenreis te kiezen. Een inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars
en filosofen en 'de bijbel van Hollywood'. Een klassieker in een prachtige nieuwe jas!
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Sixtijnse kapel komt een inscriptie aan het licht. Een geheimzinnige code die de
Vaticaanse gemoederen ernstig verontrust. Waarom heeft Michelangelo dit raadsel in zijn fresco's verwerkt? 'En de geheimzinnige
inscriptie?' vroeg Jellinek nieuwsgierig. Fedrizzi, de restaurateur, antwoordde: 'De inscriptie moet vanaf het begin al gepland zijn,
alleen al om technische redenen, vanwege de verdeling van de letters over de gehele lengte. En zoals ik elders al toegelicht heb,
kunnen we er ook zeker van zijn dat de inscriptie geen latere toevoeging is aangezien de gebruikte verf dezelfde samenstelling
heeft als die van de fresco's.' Jellinek staarde getroffen naar de grond. 'Dus Michelangelo was vanaf het begin al van plan een
geheim aan de Sixtijnse kapel toe te vertrouwen. Ik bedoel, de inscriptie is niet ontstaan door een plotselinge woede-uitbarsting of
een toevallige stemming.' 'Nee,' antwoordde Fedrizzi, 'mijn bevindingen bewijzen juist het tegendeel.' Een merkwaardige
ontdekking bij de restauratie van de Sixtijnse kapel verontrust de gemoederen: een aantal afbeeldingen is van lettercodes
voorzien, waarvan in eerste instantie de betekenis onduidelijk is. Maar al gauw lijken ze te verwijzen naar een oeroude
samenzwering, die zijn schaduw zelfs nog over het heden werpt. Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jellinek
in de geheime archieven van het Vaticaan op een document met een vernietigend geheim dat de leer van de katholieke kerk op
zijn grondvesten doet trillen. Hebben we hier te maken met een late wraakoefening van Michelangelo ten opzichte van Gods
vertegenwoordiger op aarde? Het Sixtijnse geheim is een historische thriller waarin, na Leonardo's geheim in De Da Vinci Code,
nu ook Michelangelo's raadsel opgelost wordt.
Autobiografie van de Italiaanse journaliste ten tijde van de oorlog in Vietnam.
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Het leven in Haven in Arizona mag dan niet opwindend zijn, toch denkt Maddie Chancelor niet aan vertrekken. Op een dag springt
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er een vreemdeling van de postkoets. Hij stelt zich voor als Sam O'Ballivan uit Stone Creek de nieuwe schoolmeester. Maddie valt
als een blok voor hem, en opeens is het leven in Haven een stuk opwindender. Dan stopt de postkoets opnieuw in Haven. Deze
keer stapt er een bijzonder knappe vrouw uit, die de verloofde van Sam blijkt te zijn. Dit boek is ook verkrijgbaar in de e-bundel
Stone Creek.
'De schok van de val' van de Britse auteur Nathan Filer is een boek dat iedereen ontroert en achterlaat met een glimlach. De
negenjarige Matthew en zijn broer Simon sluipen tijdens hun vakantie stiekem s nachts naar buiten. Alleen Matthew komt veilig
terug. Tien jaar later heeft hij nog steeds moeite met de gebeurtenissen van die nacht. Wat begint als een vertelling van een
wanhopige jongen, verandert in het verhaal van een moedige jongeman die op zoek is naar een manier om de herinnering aan
zijn broer levend te houden. Nathan Filer heeft met 'De schok van de val' een ontroerend, hartverwarmend en universeel portret
over verlies, liefde en familie geschreven. Met `De schok van de val heeft hij de Costa Book Award 2013 gewonnen.
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