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Instant Biochemistry S Faiq Ahmad Shah
Tijd van woedeeen geschiedenis van het hedenAtlas Contact
Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de indruk was. Het leven was adembenemend, opwindend en
ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je maar weet waardoor magie wordt voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een
mysterie wordt onthuld, afkomstig van een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude geheime lessen, onthullingen en
wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28 dagen: een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.
This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books'vid=ISBN9789056296513.
Polly Durrance is het buitenbeentje van een rommelig gezin met zelfzuchtige ouders. Wat ze mist bij haar ouders, probeert ze te vinden in het
sinistere portret van haar overgrootvader John Ashe. Ze heeft hem nooit gekend, maar voelt zich aangetrokken tot zijn duistere aanblik. Door
te trouwen hoopt Polly de veiligheid en geborgenheid te vinden waar ze altijd naar heeft verlangd. Maar juist op haar huwelijksdag ontmoet
ze een man die ze maar één keer eerder heeft gezien, maar die haar sindsdien heeft achtervolgd in haar dromen. Een man die liefde en
geluk uitstraalt, als de belofte van zonlicht. Vanaf het moment van hun ontmoeting is Pollys lot bezegeld Over de boeken van Sarah Harrison:
Een spannend boek over dromen, ambitie en allesvernietigende liefde. Vriendin Intrigerende psychologische roman, met groot
inlevingsvermogen en oog voor details. NBD De Engelse Sarah Harrison is de auteur van vele bestsellers, waaronder De paardenheuvel en
De bronzen hond. Ze schrijft met gevoel en inzicht over vrouwen in andere tijden en situaties, waarbij ze originele invalshoeken kiest.
Het enige waarin Elle Medina héél erg goed is, is shoppen... met de creditcard van haar vriendje. Helaas blijkt deze goudmijn ineens
getrouwd te zijn, dus zit er voor haar niets anders op dan haar dertien koffers te pakken en in te trekken bij haar vriendin Maya, in zonnig
Santa Barbara. Vastbesloten nu echt iets van haar leven te maken, neemt Elle zich voor snel een goede baan, een leuk appartement én een
geschikt vriendje te vinden. Helaas blijkt dit lastiger dan ze dacht - vooral doordat ze niet over bruikbare vaardigheden beschikt, geen enkele
winkel voorbij kan lopen en het liefst een man heeft die het verschil ziet tussen Prada en Valentino. Terwijl ze het ene na het baantje
verprutst - van winkeldetective tot telefonisch medium - probeert ze te kiezen tussen Joshua (die alles weet van Prada!) en Merrick (die
ondanks zijn rode haar erg leuk is). Ondertussen doet ze ook nog auditie als paaldanseres en moet ze voor de rechter verschijnen omdat ze
een uitsmijter zou hebben aangevallen. En tot overmaat zitten haar schuldeisers haar op de hielen en moet ze noodgedwongen in een
roestige oude caravan gaan wonen. Maar zo gemakkelijk heeft Elle niet op. Want langzaam maar zeker ontdekt ze dat ze in één ding echt
kan uitblinken: zichzelf zijn! Dit verhaal is eerder verschenen onder de titel Shoppen of stoppen.
Drieduizend kilo goud van Saddam Hoessein stelen uit een onbewaakt magazijn in Dubai? Voor twee van Nick Stone's trouwste ex-SASkameraden zou het de perfecte, slachtofferloze misdaad zijn geweest. Maar ze werden verraden... Door de tussenkomst van een terrorist
loopt de overval uit de hand, met dodelijk gevolg. Alleen ex-commando Nick Stone zelf kan de moordenaar van zijn vrienden identificeren en
opsporen. Geholpen door een Russische journaliste besluit Stone om stukje voor stukje de puzzel bij elkaar te leggen. Zijn verlangen naar
wraak voert hem onder andere naar Iran. Stone raakt verstrikt in een sinister complot waarin hij onbedoeld een sleutelrol blijkt te spelen.
Handleiding voor het analyseren en uit de weg ruimen van organisatieproblemen in profit- en non-profitorganisatie.
Sheila, Art en Mike groeiden op in een grote Iers-Amerikaanse familie in een buitenwijk van Boston. Hun vader is niet gelovig, maar hun
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moeder is een typisch Ierse katholiek die haar kinderen heeft opgevoed met de gedachte dat familiegeheimen vooral verborgen moeten
blijven en dat je over een groot aantal zaken maar beter niet kunt praten. Wanneer Art - de oudste broer, moeders oogappel en de geliefde
pastoor van een grote parochie - een paar dagen voor Pasen zijn telefoon niet meer opneemt en niet reageert op berichten, wordt Sheila
bezorgd.
Vijf jonge meisjes vinden de weg naar volwassenheid door uitstapjes naar een Andere Wereld waar zij verschillende levenslessen leren.
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan
eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het
hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om
ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen worden als een
ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van
een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers
van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de
voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
In 2006 verscheen 'The Secret' van Rhonda Byrne. Miljoenen mensen over de hele wereld lazen het boek of bekeken de film. In de
afgelopen 10 jaar ontving Rhonda Byrne talloze verhalen van mensen die vertelden hoe de toepassing van 'The Secret' hun leven ten goede
had gekeerd. De meest indrukwekkende verhalen over de toepassing van de Law of Attraction zijn nu samengebracht in ‘Hoe The Secret
mijn leven heeft veranderd’. Ze laten keer op keer zien dat als je de lessen uit 'The Secret' toepast - of het nu om financiën, gezondheid,
vriendschappen, liefde, familie of carrière gaat - iedereen het leven van zijn dromen kan leiden. Met een bijdrage van Fajah Lourens,
bestsellerauteur van ‘Killerbody dieet’. 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die
hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom. Andere boeken van Rhonda Byrne zijn onder
andere 'The Power', 'The Magic' en 'Hero'.
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve
auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst
van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de
bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien,
begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit goed aflopen? Vanaf
ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands until the year 1600. Eighteen authors discuss songs
ranging from of courtly songs, including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral tradition of ancient songs,
and on intertextuality. What is new is the use of ethnological perspective by a number of the authors. This book is a collection of songs:
messages from loved ones to joyous songs sung by groups at home and in the pub, or by farmers and servants whilst weeding, mowing and
harvesting. At the same time religious melodies convey their desire for God or their distaste of the world.
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Jeugdvrienden Liddy en Helena brengen de zomer van 1979 samen door op het Italiaanse eiland Ischia, vlak bij de
Bloemenrivièra, waar ze beiden een baantje hebben gevonden als au pair bij een rijke Italiaanse familie. Waar ze niet op hadden
gerekend toen ze hun zomer planden waren een ontvoerd kind, gevaarlijke amoureuze verwikkelingen en de inmenging van de
politie. En wel het minst van alles hadden ze kunnen voorzien hoe vreselijk ze elkaar zouden verraden... Vijfentwintig jaar later
komt Liddy iemand tegen die opvallend veel op Helena lijkt: het is Allie, Helena’s dochter. Ondanks het gevaar oude wonden
open te rijten, sluit Liddy vriendschap met haar. En daarmee begint een zoektocht naar de waarheid, die Liddy terugbrengt naar
die Italiaanse villa waar ze zo veel jaren geleden haar jeugd en onschuld verloor.
Why are some texts called ‘literary’? How does the reading process work and when will readers start to interpret the text? This
book answers these and other questions and opens many different aspects on literature and literary studies. Old and new themes
meet, and each chapter is written as a case study. The accessible style and the wealth of examples make this book a must-read
for literature students as well for the interested reader.
Schets van de oude geschiedenis van Egypte, Voor-Azië, Griekenland en Rome.
De vriendschap tussen een groepje dertigers komt onder druk te staan door de komst van een oude studievriendin op wie ieder
destijds stiekem verliefd was.
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
De 15-jarige Jem wordt slachtoffer van zinloos geweld. Dat heeft grote gevolgen voor zijn ouders. Verhaal in korte zinnen en
gemakkelijke woorden.
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer boven water te kunnen
houden, ontmoet ze de steenrijke en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing biedt hij haar financiële steun én vraagt
hij haar ten huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje te kunnen adopteren. Hoewel Sabrina er een bloeiend bedrijf
voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar huwelijk alleen maar op papier zal bestaan. Of beloven Javiers zwoele blikken toch
meer?
Karel V was de eerste keizer die regeerde over bijna de helft van Europa en in de Amerika's. Hij streefde onafgebroken naar vrede en
christelijke en staatkundige eenheid, maar uiteindelijk bracht zijn politiek slechts talloze oorlogen en zaaide hij verdeeldheid. Karel V is
toegankelijke geschiedschrijving over een man die door de speling van het lot buitensporig veel macht kreeg toebedeeld. Herziene uitgave
van de in 2008 verschenen titel.
In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met daarbij de relevante ECG's. U wordt uitgedaagd deze ECG's eerst
zelf te interpreteren in het licht van de patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en formuleert u een plan van aanpak, voordat u
de interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot moeilijk en staan in een willekeurige volgorde. Aan een kant van de pagina
staat het probleem met bijbehorende ECG, op de andere zijde staat het antwoord met de bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit
boek is door Piet Machielse, spoedeisende hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur van de Engelstalige versie John
Hampton, heeft zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst. Net als in de praktijk komen in willekeurige volgorde complexe en minder
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complexe vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers van verschillende niveaus; van student tot specialist en van
verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom: 150 ECG-problemen is een uniek boek met bijzondere ECG's. Een must voor de ECG-freaks
onder de verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een praktisch boek voor geinteresseerden die ECG's willen leren
lezen en hun vaardigheid daarin willen bijhouden."
Overzicht van Art nouveau bouw- en interieurkunst in België (1890-1914).
Een 14-jarige jongen begint een zoektocht naar de raadsels rond het leven en de dood van zijn onbekende broer.
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.
Een politieman overdenkt zijn leven tijdens een nachtwake bij het dode lichaam van een gevreesde misdadigster.
Een wervelende thriller van de koning van de bloedstollende avonturen! Het is het jaar 1908. De internationale spanningen lopen hoog op en
een wereldoorlog lijkt onafwendbaar. Er is een wapenwedloop aan de gang, waarbij diverse grote naties met elkaar rivaliseren om de
modernste vloot te bouwen. Dit gaat zo ver dat er zelfs dodelijk geweld wordt gebruikt om de ontwikkelingen bij andere naties te stoppen.
Wanneer een aantal zeer belangrijke Amerikaanse marineleiders wordt vermoord, wordt de gerenommeerde privédetective Isaac Bell
ingezet. Hij komt een uiterst geheim, wereldomspannend project op het spoor, genaamd Hull 44 en moet zich hiervoor in de wereld van de
internationale topspionnen begeven. Clive Cussler schreef ruim dertig bestsellers, waaronder de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin
en Isaac Bell. Hij heeft inmiddels al meer dan drie miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. Cussler woont in Arizona, VS. Zie
ook: www.numa.net. 'Isaac Bell bezit de onaantastbare status van James Bond en de bovenmenselijke drang naar rechtvaardigheid van
Sherlock Holmes.' Hebban.nl

In elke moord schuilt een goed verhaal. De nieuwe thriller van de schrijver van Dertien, thrillertalent Steve Cavanagh. JT
LeBeau is een succesvolle thrillerschrijver met geweldige verkoopcijfers. Alleen weet niemand wie hij is, ondanks talloze
pogingen om zijn identiteit te achterhalen; door de media, uitgevers en anderen. LeBeau is beroemd en berucht om zijn
moorddadig goede plotwendingen die niemand ooit ziet aankomen. Maria denkt te weten wie LeBeau is, maar ze is
gewaarschuwd, net als de lezer. Voordat je dit boek gaat lezen, wil LeBeau dat je drie dingen weet: 1. De politie wil me
aanklagen voor moord. 2. Niemand weet wie ik ben. Of hoe ik het heb gedaan. 3. Als je denkt dat je weet wie ik ben, kom
ik hierna achter jou aan. Als je dit boek uit hebt, dan weet je: de waarheid is verdraaid...
Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel van de
bevolking. De mensen reageren erop met keuzes die irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit,
voor presidentskandidaat Donald Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst en woede vormen de
drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe
is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede
op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van
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woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin
van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en
Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart
en stabiliteit te behouden.
Sinds Wittgenstein en Ryle de conceptuele analyse in de wijsgerige psychologie introduceerden, doen er zich
spectaculaire ontwikkelingen voor in de analytische philosophy of mind. De afgelopen vijfendertig jaar hebben vooral
Australische en Amerikaanse filosofen, in onmiddellijke aansluiting met de cognitive sciences, het project van een
materialistische theorie van de geest opgestart en verder ontwikkeld. Vandaag de dag is het materialistisch monisme de
toonaangevende theorie in de analytische filosofie van de geest geworden.In dit boek worden centrale thema's uit het
materialisme in de analytische psychologie voorgesteld en kritisch onderzocht. Tot de behandelde onderwerpen behoren:
het debat tussen behaviorisme, identiteitstheorie en functionalisme, de oppositie tussen Daniel Dennetts intentionele
systeem theorie en Jerry fodors representationele theorie, de relatie tussen artificiele intelligentie en intentionaliteit, het
debat tussen semantisch atomisme en semantisch holisme, de informationele theorie van de betekenis en het dogma
van het scientisme. De centrale probleemstelling van het boek betreft de mogelijkheid, de wenselijkheid en de eventuele
werkelijkheid van het project van een doorgedreven naturalisme en materialisme - van de idee van "stoffige geesten."
Vrolijk Kerstfeest, Ollie! Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en natuurlijk Ollie wachten op Kerstmis. Maar wat of wie dat is weten
ze eigenlijk niet zo goed... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel
meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van
elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met
verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met
deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra
spelletjes en informatie.
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