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Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op de sportschool. Ook zijn er
vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor misleidende informatie en apparatuur.
Ik rende de hele bibliotheek door, op zoek naar een andere uitweg. Zes deuren leidden naar buiten, maar zaten stuk voor stuk op slot. Daar zat ik dan – met de kou die onder mijn huid kroop –
gevangen in een grote, lege bibliotheek. Autumn raakt per ongeluk ingesloten in een bibliotheek. Ze verwacht dat haar vriendinnen of haar bijna-vriendje haar wel komen redden. Als dat niet
gebeurt, dringt de realiteit zich op: hoe moet ze een lang weekend overleven in de bibliotheek? Dan blijkt dat ze niet alleen is: Dax, een jongen van school, heeft zich bewust laten insluiten in
het gebouw...
‘Ongehoorzaam’ is de eerste roman van de bekroonde auteur Naomi Alderman. Wanneer een geliefde rabbijn overlijdt, komt diens dochter Ronit over uit New York en verheugt zich op het
weerzien met vrienden uit haar jeugd in Hendon, een Londense wijk. Maar al snel wordt duidelijk dat ze haar milieu ontgroeid is. Wanneer Ronit haar jeugdvriendin Esti weer ontmoet, die een
heel ander pad is ingeslagen, worden de twee vrouwen gedwongen hun verleden onder ogen te zien, evenals de moeilijke keuzes die zij afzonderlijk hebben moeten maken.
‘Ongehoorzaam’ is in 2017 verfilmd met Rachel Weisz en Rachel McAdams in de rollen van Ronit en Esti.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de
hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Twee heerlijke romans vol humor over een jonge moeder in LA In Buikgevoel heeft Lara Stone als opleidingsadviseur op een privéschool elke dag met rijke, verwende kinderen te maken. Zelf
is ze absoluut niet klaar voor een baby, zeker niet nu ze net in maatje 36 past, maar haar man denkt daar anders over. In Babypraat is Lara net bevallen van baby Parker. Thuis slaan de
twijfels toe. Waarom blijft Parker huilen? Is ze wel een goede moeder? En krijgt ze ooit nog tijd voor zichzelf? Dan staat haar vader op de stoep met een ex-stripper aan zijn arm, blijkt de au
pair met voodoo te experimenteren en zit er tot overmaat van ramp een knap jong ding achter haar man aan.
Deel 1 van de Schaduw van de vos-serie Eén enkele wens kan de wereld veranderen... Deel 1 Eens in de duizend jaar krijgt iemand de kans de grote Kamidraak aan te roepen en een wens
doen. Maar dat kan alleen als je in het bezit bent van een geheimzinnige eeuwenoude perkamentrol. De nieuwe tijd is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen...
Yumeko is een meisje met een gevaarlijk geheim. Ze is een shapeshifter, iemand die van gedaante kan verwisselen, iets wat niemand mag weten. In de tempel waar ze is opgegroeid, is ze
veilig, tot de tempel op een dag in brand wordt gestoken en alle bewoners in de vlammen omkomen. Behalve Yumeko. Zij kan nog net op tijd ontsnappen, mét de grootste schat van de
tempel: een stuk van de eeuwenoude perkamentrol. Yumeko weet nu wat haar te doen staat. Tegen iedere prijs moet ze de rol in veiligheid brengen, zelfs als ze daarvoor haar leven op het
spel moet zetten.
Een journalist en zijn twee katten gaan op onderzoek uit wanneer het nieuwe hoofd van een middelbare school na een door hem geregisseerde toneelopvoering vermoord wordt gevonden.
Tegen de achtergrond van revoluties onder tsarina Catherina II in de jaren 1771-'75 speelt zich een tere liefdesromance af.
Een Romeo en Julia-achtige tragedie tegen de achtergrond van geld- en godsdiensttwisten in Zeeuws-Vlaanderen.
Hoe ontwikkel je een winstgevende handelsstrategie Waarom je net het tegenovergestelde moet doen van wat de meeste traders proberen De enige reden waarom traders de aandelenmarkt
betreden, is om punten, ticks en pips te verzamelen. Zo veel en zo snel mogelijk. Al de rest is tijdverlies en waardeloze analyse. Daarom hebben traders nood aan een methode, een systeem
dat precies dit doet: permanent kleine winsten binnenhalen, wat meestal uitdraait op een aanzienlijk stijging van het rekeningsaldo. Daarom neemt de auteur de klassieke raad “beperk je
verlies en laat je winst de vrije loop” onder de loep. In dit boek doet hij het tegenovergestelde van de goedbedoelde raad: houd winsten zo klein mogelijk en kies je verliezen zo groot mogelijk.
In het tweede deel van het boek onderzoekt hij een strategie, die werkt met deze premisse. En de historische back test geeft hem gelijk. Als traders het tegenovergestelde doen van wat de
menigte probeert, dan boeken ze eindelijk succes! Inhoudstafel Deel 1: Doe het tegenovergestelde van wat de meeste traders proberen! 1. Wat traders kunnen leren van automatische
handelssystemen 2. Doe het tegenovergestelde van wat in de trading boeken staat Stelling 1: Verlies beperken en winst de vrije loop laten Stelling 2: probeer een goede kans-risicoverhouding
te behalen Stelling 3: Je hebt “alleen maar” een slaagkans van 33,33% nodig 3. Mik op een hoge slaagkans 4. Waarom handelsstrategieën met “goede” KRV’s meestal niet succesvol zijn 5.
Lof van het take profit order 6. Lof van de automatische entry Deel 2: Een handelsstrategie met een klein koersdoel Test 1: De Bund future crossing moving average strategie Tweede test: Emini, crossing moving average strategie Derde test: E-mini, crossing MA, aangepaste parameters Besluit Glossarium Meer boeken van Heikin Ashi Trader Over de auteur Impressum

De vierjarige Laurie Kenyon wordt op klaarlichte dag uit de tuin ontvoerd. Haar ouders zijn wanhopig: waar is Laurie gebleven? Twee jaar lang is ze spoorloos, totdat ze
schijnbaar ongedeerd terugkeert. Jaren later begint ze zich langzamerhand de gruwelijke details van haar ontvoering te herinneren. Als haar ontvoerder erachter komt dat er bij
Laurie steeds meer terugkomt, zal hij geen middel schuwen om Laurie haar mond te laten houden...
Door zijn magnumopus Hersttij der Middeleeuwen (1919) werd Huizinga wereldberoemd. In het boek betoogt Huizinga dat de overdreven formaliteit en romantiek van het
laatmiddeleeuwse hofleven een verdedigingsmechanisme was tegen de toenemende verruwing van de maatschappij. Voor deze cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis koos
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Huizinga bewust voor kronieken en literatuur als bronmateriaal en niet voor archiefstukken. Zijn kunsthistorische benadering heeft hem enerzijds veel lof en anderzijds veel kritiek
opgeleverd. De Nederlander Johan Huizinga (1872 – 1945) was historicus, antropoloog en cultuurfilosoof. Hij is de grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en
mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt een
voorliefde voor sprookjes en bewondering voor de middeleeuwse ridderlijke ethiek. Vanwege het sterke literaire karakter van zijn werk is Huizinga meermaals genomineerd voor
de Nobelprijs voor de literatuur.
Herinneringen van 14 "Utrechtse mensen" aan de stad Utrecht.
Succes vormt samen met De erven Oppermann en Exil een trilogie over de jaren dertig in Duitsland, en wordt beschouwd als een van de grootste antifascistische romans uit de
Europese literatuur. Het is het verhaal van museumdirecteur Martin Krüger, die met de nationaalsocialistische machthebbers in aanvaring komt als hij moderne schilderijen
tentoonstelt. Hij wordt veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zijn geliefde en zijn vrienden, die er alles aan doen om hem te helpen, staan machteloos.
Episch, deels allegorisch, deels burlesk gedicht over de liefde door twee verschillende Franse auteurs uit de dertiende eeuw, waarin de hoofse minnezang uit het eerste deel
uitgroeit tot een satirisch pleidooi voor waarachtigheid in het tweede deel.
?De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de gelijknamige BBC/HBO-reeks Parade's End gebaseerd is, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.Dit e-boek bevat deel
4 van het volledige boek. De overige 4 delen van het boek zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als e-boek.Parade's End vertelt het epische verhaal van een driehoeksverhouding
tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en een maatschappij waarin de waarden en normen op een keerpunt staan. Centraal staan de Engelse aristocraat Christopher
Tietjens, diens mooie, maar wrede vrouw Sylvia en Valentine Wallop, een jonge suffragette op wie hij hopeloos verliefd wordt.
Als de eenzame Leila na de dood van haar moeder de onlinegemeenschap Red Pill ontdekt, heeft ze het gevoel eindelijk begrepen en gewaardeerd te worden. Ze maakt grote
indruk op de charismatische leider van het forum, Adrian Dervish, die Leila vraagt hem te helpen bij `Project Tess. Tess is een meisje dat Leila buiten de virtuele wereld
waarschijnlijk nooit ontmoet zou hebben. Ze is knap, geestig maar depressief. Tess wil uit het leven stappen, maar wil haar nabestaanden liever laten geloven dat ze
teruggetrokken is gaan leven. Leilas taak is een onlineversie van Tess te worden. Terwijl ze chatten, mailen en skypen leert Leila Tess door en door kennen. Dan neemt Tess
afscheid. Leila neemt de klus uiterst serieus: ze beantwoordt Tess mails en houdt haar Facebook-pagina bij. Het contact met vrienden en familie van Tess wordt echter steeds
vreemder en Leila komt erachter dat Adrian Dervish niet is wie hij lijkt. Langzaam maar zeker dringt het tot Leila door dat er iets heel anders aan de hand is en dat ze misschien
wel ongewild meewerkt aan het verduisteren van een moord. Of leeft Tess nog? Leila is vastberaden de ware toedracht te achterhalen en reist af naar Spanje, waar Tess voor
het laatst gezien is. Eerst een kus is een bloedstollend spannend en onconventioneel boek dat raakt aan de actualiteit van de eenentwintigste eeuw. Lottie Moggach (1977)
groeide op in Londen en studeerde Engels aan de universiteit van Sussex. Daarna publiceerde ze boekrecensies en columns in The Times. Tegenwoordig schrijft ze voor onder
meer de Financial Times, Elle en Time Out. Eerst een kus, haar debuutroman, is geïnspireerd op het feit dat Moggachs grootmoeder in 1980 werd veroordeeld omdat ze iemand
assisteerde bij een zelfmoord.
Judith Rashleigh werkt overdag als assistent in een gerenommeerd Londens veilinghuis en om rond te kunnen komen is ze 's nachts hostess in een chique club in de West Endbuurt. Als ze een vervalsing ontdekt, wordt ze bij het veilinghuis ontslagen en vlucht ze met een welwillende en rijke klant van de nachtclub naar de Franse Rivièra. Als ze daar,
zich lavend tussen de rich and famous, op de fraudezaak stuit die haar uit Londen heeft doen vluchten, zint ze op zoete wraak...
Herinneringen van de Britse Labour-politicus, van mei 1997 tot juni 2007 premier van Groot-Brittannië.
This is an important study of the celebrated Dutch heem park. These parks specialise in preserving original native wild plants and restoring landscape to its original features. This
text is reichly illustrated with specially commisioned photographs,
Subject Index to Unclassified ASTIA DocumentsBibliography of Scientific and Industrial ReportsBallonnen en broodUtrechtse portretten
Dood, liefde en sex zijn de elementen die het leven van een jonge schilder bepalen.
Grote broer begrijpt waarom kleine broer huilt, schreeuwt en bang kijkt, maar wat als grote broer huilt? Prentenboek met levensechte tekeningen in zachte kleuren en een korte
tekst. Vanaf ca. 3 jaar.
Joe is doodsbang voor zijn oma, die allerlei misselijke streken met hem uithaalt. Gelukkig komt er onverwacht hulp opdagen. Vanaf ca. 11 jaar.
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