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In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J. Goudsblom sociale
'regimes' waar mensen individueel en in groepsverband onder leven. Hiertoe
behoren bijvoorbeeld de schaamte en de tijdrekening, maar ook het streven naar
luxe en comfort. Hoewel al deze regimes door mensen aan elkaar worden
opgelegd, kan het in onze beleving lijken alsof we er a
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een
olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke, excentrieke baas wordt
opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar
nadat Jenny, de olifant, en Tom aan elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een
hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles
moet zetten om haar niet te verliezen...
De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de
generatie die de geschiedenis zal ingaan als de ontdekkers van buitenaards
leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40
miljard exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal
geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee Billings samen met
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topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar
concrete sporen van leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet
alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de Melkweg, maar ook naar
onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde
leert ons namelijk veel over wat leven mogelijk maakt. Vijf miljard jaar
eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is uitgegroeid tot een
bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd
dat er leven is 'out there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard
van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven definitief onmogelijk
wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze
levensstijl. Dit meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
Wat is het verschil tussen leuk en leuk-leuk? Wat zijn de fijnere nuances van naziDuits en porno-Duits? Wat is niveau kak? En dan nog iets is de opvolger van
Taal is zeg maar echt mijn ding (2009), waarvan meer dan 400.000 exemplaren
zijn verkocht. Ook dit nieuwe boek staat weer vol met even onnuttige als
amusante analyses van ons taalgebruik. Niet over hoe mensen met elkaar
zouden moeten praten, maar over hoe ze dat per ongeluk doen
Tegen de achtergrond van revoluties onder tsarina Catherina II in de jaren
1771-'75 speelt zich een tere liefdesromance af.
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De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam in 1814 tot stand. De
huidige grondwet dateert uit 1983.
'De Trident Deceptie is een thriller die aankomt als een vuistslag. Een
meesterwerk.' - Dalton Fury, ex-Delta Force en auteur van The New York Timesbestseller Kill Bin Laden Tijdens een routinepatrouille, krijgt de USS Kentucky uitgerust met lange afstandsraketten met kernkoppen - een bevel om te vuren.
Wat de bemanning niet weet, is dat het bevel niet uit het Witte Huis komt, maar
van een schimmige groep die de westerse inlichtingendiensten heeft geïnfiltreerd
en van plan is om de Kentucky voor hun eigen duistere agenda te gebruiken. Iran
heeft zojuist zijn eerste kernwapen geproduceerd. Tien dagen later moet die
neerkomen op het doelwit: Israël. De geheime groep infiltranten wilde dit
voorkomen met een vervalste lanceringscode om juist Iran aan te vallen. Als de
echte inlichtingendienst dit plan ontdekt en het bevel probeert in te trekken, blijkt
tot hun ontzetting dat de Kentucky nergens meer op reageert...
Stiefbroer en stiefzus Rory en Dafne gaan onderzoeken hoe het nu eigenlijk zit
met de verdwijning van de vader van Rory en het dodelijke busongeluk van
Dafne's moeder. Vanaf ca. 12 jaar.
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de
emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de
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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.
Het meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een politiek dier met maar één
blinde vlek: de onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen. Geen vrouw is in
haar leven zozeer belasterd als Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het
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geslacht van de De Medici's, de beroemde Florentijnse familie van
machthebbers, wordt ze al op jonge leeftijd betrokken bij allerlei politieke
machinaties. Ze wordt gevangengezet door vijanden van de familie en
uitgehuwelijkt aan een prins, die later koning Hendrik II van Frankrijk wordt. Haar
rol als koningin is omstreden: was Catharina een koude, meedogenloze
moordenares of juist de meest competente monarch die Frankrijk heeft gekend?
Jeanne Kalogridis studeerde Russisch en microbiologie. Voordat ze fulltime ging
schrijven heeft ze in Washington acht jaar lesgegeven in 'Engels als tweede taal'.
De duivelse koningin is haar tweede roman die in het Nederlands verschijnt.
Eerder publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.
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
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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Tips en trucs om de boot sneller te laten zeilen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' van Elise Primavera is een heerlijk kinderboek dat doet denken aan
'Sjakie en de chocoladefabriek' van Roald Dahl en Mary Poppins. Juf Wervelwind
is de eigenzinnige directrice van de School voor Dochters van Drukke Ouders,
die is gevestigd in een vuurtoren. Haar motto is: het leven is één groot avontuur!
Maar de vier meisjes die door hun ouders naar deze school zijn gestuurd (in een
doos, dat scheelt tijd), zijn niet meteen overtuigd van haar bijzondere kijk op de
dingen. Wát moeten ze leren? Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het begin van
een reeks fantastische avonturen. Zo moeten de meisjes op zoek naar Dahlia,
die in de lege, vijfde doos had moeten zitten... 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' is een bruisend voorleesboek voor kinderen vanaf zeven jaar. Met
prachtige illustraties. 'De avonturenschool van juf Wervelwind' is het begin van
een nieuwe serie vol aanstekelijke avonturen die doen denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl. Elise Primavera schrijft en illustreert
al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor haar werk ontving ze verschillende
prijzen. Elise woont in New Jersey in Amerika. ‘Een sprankelend avontuur [...]
Alle lof voor de prachtige potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred
review ‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker, Amerikaanse
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bestsellerauteur van de Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit wervelende
avontuur, dat doet denken aan de klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl.’ –
Femke Geurts, redacteur
'Zusje vermist' van Sophie McKenzie is het spannende vervolg op het
bloedstollende 'Vermist'. Op een zonnige dag gaat Lauren met haar achtjarige
zusje Madison naar het strand. Daar verdwijnt Madison. Lauren raakt totaal in
paniek. Hoe moet ze dit haar ouders vertellen? Moet ze de politie toch inlichten?
En waarom overkomt het juist Lauren, die ooit op dezelfde plek werd ontvoerd?
‘Het aangrijpende vervolg op het meervoudig bekroonde Vermist’ – TBK
Magazine'
Een groots fantasyepos van een erkend stilist in het genre. Als jongetje werd
Otah Machi verbannen uit zijn ouderlijk huis, de heersende Machi-dynastie.
Decennia later heeft hij deelgenomen aan wereldveranderende gebeurtenissen.
Toch is hij nooit teruggekeerd naar Machi. Nu ligt zijn vader - de Khai, of heerser,
van Machi - op sterven en zijn oudste broer Biitrah is vermoord. Otah beseft dat
hij terug moet keren naar Machi, vanwege redenen die zelfs hij niet kan bevatten.
Subtiele magie, politieke intriges, een scherp gevoel voor menselijk drama en
een meeslepende vertellersstem kenmerken het werk van Daniel Abraham, die
daarmee een plek in de top van de fantasywereld heeft veroverd.
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Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend
populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag. Joke, een
grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de
mooiste patronen van over de hele wereld op haar website
www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een
ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers
elkaar treffen en tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van
haar eerste boekje kriebelde het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te
gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze
gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12
designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen voorkeur aan te
passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor
beginners en gevorderden: na een korte introductie tot de verschillende steken
en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een
ideale ontspanning voor elk moment.
Populair-wetenschappelijk overzicht van de geschiedenis van Europa vanaf de
oude Grieken tot heden.
De 27-jarige Joanna Kurtz heeft veel bruiloften meegemaakt, maar nooit een als de
bruid zelf. Ze droomt ervan schrijfster te worden, maar zoiets is ongehoord in de
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Lancaster County gemeenschap. Haar verhalen zijn niet haar enige geheim. Ze heeft
een beau, Eben, die haar van veraf het hof maakt. Zelfs haar zusje Cora, die zelf
aanbidders in overvloed heeft, weet er niets van. Het is maar de vraag of ze ooit samen
zullen zijn, want Eben moet de boerderij van zijn ouders in Indiana overnemen.
'De samenwerking tussen Itsik Malpesj en mijzelf is mogelijk een van de meest
onwaarschijnlijke literaire verbintenissen van de laatste tijd.' Zo begint De bibliotheek
van onvervulde dromen. Door zijn werk in een inmens archief ontmoet een katholieke
Bostonse jongen, net eenentwintig geworden en afgestudeerd, Itsik Malpesj, een
Russische Jood van in de negentig die beweert de laatste Jiddische dichter in Amerika
te zijn. Hij ontvangt van hem 22 grote registerboeken, niet gevuld met cijfers, maar met
de memoires van Malpesj in het Jiddisch. Die memoires barsten van de avonturen,
drama's, teleurstellingen, gevaren, passie en humor, en hij besluit die ongehoord
moeilijk taak op zich te nemen om ze te vertalen. Terwijl het leven en de geschiedenis
van Itsik en de zijnen stukje bij beetje aan de openbaarheid worden prijsgegeven,
ontvouwt zich ook de levensloop van de vertaler. Van het revolutionaire Rusland naar
de Lower East Side tijdens de Depressie naar het eind-van-de-eeuwse Baltimore, en
het verhaal wordt verteld door twee dichters - een die zich er zeer van bewust is en een
die nog niet weet dat hij het is. De bibliotheek van onvervulde dromen biedt een warme,
wijze kijk op de voortdurende verrassingen die het leven biedt en de onontkoombare
tand des tijds. Een verhaal over religie, geschiedenis, liefde, taal en ... typografie, en
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vooral over hoe het geloof in woorden zelfs de dood van een taal kan opheffen.
Inleiding over hypnose en hypnotherapie voor leken en aanwijzingen hoe dit zelf te
doen.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy
getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te
worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze
zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar
verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle
regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh
wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met
die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in
haar gevolg heeft.
Een seriemoordenaar die geen sporen achterlaat... Twaalf jaar lang heeft de Sandpoint
Strangler in Seattle zijn gruweldaden kunnen verrichten. In de omgeving van de
universiteit zijn elf vrouwen verkracht en gewurgd, allen op dezelfde manier. De
hoofdverdachte, Ellis Purcell, heeft nooit bekend. Vóór het onderzoek zo ver komt dat
hij gearresteerd kan worden, pleegt hij zelfmoord. De moorden stoppen, de zaak wordt
gesloten. Madison, de dochter van Purcell, zou willen dat ook zij de zaak kon sluiten.
De afgelopen jaren zijn een nachtmerrie voor haar geweest, met als vreselijk
dieptepunt de zelfdoding van haar vader, wiens onschuld ze altijd fel heeft verdedigd.
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Dan ontdekt ze in de kruipruimte van haar ouderlijk huis iets wat de nachtmerrie in alle
hevigheid doet herleven. Was haar vader dan toch schuldig? Caleb Trovato - die ten
tijde van de eerste moorden bij de politie van Seattle werkte - is ervan overtuigd dat
Purcell de seriemoordenaar was, en diens dood verandert daar niets aan. Tot zijn exschoonzus wordt vermist. Zij past precies in het slachtofferprofiel van de Sandpoint
Strangler: jong, tenger, woonde vlak bij de universiteit. Eén ding is zeker: het
onderzoek moet heropend worden. Dus wanneer Madison haar koetshuis te huur
aanbiedt, ziet Caleb zijn kans schoon... Dit verhaal is eerder verschenen.
In deze bijzondere nieuwe editie van zijn onthutsende bestseller FIFA Maffia - met
nieuwe hoofdstukken - onthult Kistner onder meer de sinistere details over het
Qatarschandaal en de geheime afspraken van de huidige FIFA-voorzitter Sepp Blatter
met Michel Platini, de voorzitter van de UEFA. Ook vertelt hij over de maffiapraktijken in
aanloop naar het WK in de zomer van 2014 in Brazilië. FIFA Maffia is verplichte
leesvoer voor alle voetbal-fans. EEN DIEP VERONTRUSTEND BOEK OVER TRUCS,
VALSSPELERS EN SMEERGELDTRANSACTIES 'Ronduit indrukwekkend' - Gazet
van Antwerpen

Jenny Lopez heeft zich wel eens beter gevoeld. Na een fantastische zomer in LA
is ze terug in New York, waar ze drie essentiële elementen in haar leven mist:
een huisgenoot, werk en een vriendje.Met de hulp van haar beste vriendinnen
Angela en Erin stelt Jenny een noodplan op. En dat werpt zn vruchten af, want al
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aan het einde van de dag lijkt Jenny alles voor elkaar te hebben: een goddelijk
Zweeds model met als enig minpuntje dat hij niet op vrouwen valt biedt zichzelf
aan als huisgenoot, Angela heeft een geweldige date voor haar geregeld, en
dankzij Erin kan ze zich storten op een nieuwe klus: ze krijgt de kans een
topmodel te begeleiden naar een geweldig fashion-event.Het ziet er zonnig uit
voor Jenny. Maar al snel verschijnen de eerste donkere wolken aan de horizon
Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder barre
omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken hecht bevriend. Als de
gezondheid van Anna verslechtert, besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek
naar Vasili, Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te bereiken en zijn
vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in het kamp vecht om in leven te blijven,
merkt Sofia dat ze meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes van
de steppe is het meeslepende en romantische avontuur van twee
hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk van een levensgevaarlijke
dictatuur.
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
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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 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.
Josies zus Laurel denkt dat Josie na al die jaren thuiskomt om te helpen met de
appeloogst. Haar zwager Nate gaat ervan uit dat ze haar hoogzwangere,
overwerkte zus Laurel wil overhalen de boomgaard te verkopen. Maar niemand
weet waarom ze destijds van huis is weggegaan, of waarom ze nooit eerder
terug is gekomen. Zelfs niet toen haar vader werd begraven. En niemand, vooral
Josie niet, kan vermoeden wat haar terugkomst teweegbrengt.
Het Nederlandse notariaat maakt momenteel een moeilijke tijd door. De invloed
van de Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur, een nieuwe Notariswet (1999) met
vrijere vestiging en marktwerking, en de economische neergang door de
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kredietcrisis hebben het notariaat in verschillende opzichten diep geraakt. In de
vakliteratuur wordt openlijk gesproken over de crisis die de professie doormaakt.
De voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, signaleerde in zijn
laatste jaarverslag dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het
notariaat onder druk staat. Vooraanstaande vakgenoten uiten zelfs publiekelijk
hun twijfel over het zelfstandig voortbestaan van ons notariaat. Kees Cappon
stelt dat niet kan worden ontkend dat het notariaat in zwaar weer verkeert. Maar
in de geest van de uitspraak van de Engelse historicus E.H. Carr (1892-1982) dat
de geschiedbeoefening haar rechtvaardiging vindt in het feit dat zij een licht
werpt op de toekomst, hoeft er op grond van de geschiedenis volgens hem niet
te worden gevreesd voor de toekomst van het notariaat. De
ontwikkelingsgeschiedenis van het beroep kenmerkt zich immers juist door een
grote mate van continuïteit in een cyclisch ritme. Ons notariaat - ook wel publiek
of Latijns notariaat genoemd - is ontstaan in de 11e en 12e eeuw in Noord-Italië.
De essentie van dit Latijns notariaat ligt reeds vanaf zijn opkomst besloten in het
bewijs- en procesrecht van de continentaal-Europese rechtsorde (civil law).
Zolang aan de fundamenten van onze processuele orde niet wordt getornd, heeft
ons notariaat een toekomst.
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