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Een prachtige liefdesgeschiedenis en een magistraal verhaal over individuele en collectieve
lafheid, heldendom en de vele gezichten van de herinnering. Tina, een amateurfotografe, reist
naar Torena, een dorp in de Pyreneeën, om foto’s te nemen voor een expositie. Daar krijgt ze
onverwachts enkele volgeschreven schoolschriftjes in handen waarin het ongelooflijke verhaal
beschreven staat van drie personen tijdens de Spaanse Burgeroorlog en de dictatuur die erop
volgde. De schoolmeester Oriol Fontelles heeft zijn dochtertje nog nooit gezien, omdat zijn
vrouw hem verliet toen ze nog zwanger was, walgend van zijn goede contacten met de
fascistische burgemeester van het dorp. De motieven die Oriol hiervoor had, heeft hij echter
altijd moeten verzwijgen. Elisenda Vilabrú i Vilabrú is een snoeiharde zakenvrouw met een
wereldwijd imperium. Na de moord op haar vader en broer door het verzet, zweert ze wraak.
Oriol en zij worden verliefd, maar hun liefde heeft geen toekomst. Jaren later zal Elisenda alles
doen wat in haar vermogen ligt om Oriol heilig te laten verklaren. Valentí Targa is de
meedogenloze burgemeester van Torena, een bewonderaar van Franco en heimelijk verliefd
op Elisenda. Elisenda’s machinaties hebben ervoor gezorgd dat hij werd benoemd tot
burgemeester, op voorwaarde dat hij de moordenaars van haar vader en broer te grazen
neemt. Een fatale driehoeksrelatie, waarvan de gevolgen doorwerken tot in het heden, is
ontstaan.
Wanneer een vermaard klinisch psycholoog hoofd wordt van een school voor moeilijk
opvoedbare jongeren in New Hampshire, probeert men hem daar op alle mogelijke manieren
weg te pesten.
Waarom wordt de man waar Nora Tamsin smoorverliefd op is ook wel "De Lynx" genoemd? In
plaats van waakzaam te zijn, valt Nora als een blok voor de fascinerende Charles Herrick bij
aankomst in Australië. Op de achtergrond van de eeuwige zoektocht naar meer goud, wordt
Nora langzamerhand in de wrede wereld gesleurd van hebzucht, gevaar en wraak. Heeft ze
door wat De Lynx voor haar in het verschiet heeft? Of blijft ze verblind door zijn hartstochtelijke
passie voor haar? In ‘De schaduw van gisteren’ komt de kenmerkende stijl van Victoria Holt
naar voren waar ze schrijft over romantische verhalen met een vleugje mysterie. Victoria Holt
was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed
talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van
oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven
meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100
miljoen keer verkocht zijn.
Een Amerikaanse legerbasis in Kandahar wordt geconfronteerd met Nizam, die het lichaam
van haar broer opeist om hem een islamitische begrafenis te geven. De soldaten zijn in de
war: is ze een spion, een zelfmoordterroriste of toch een rouwende zus? Zelf hebben ze
ondertussen hun eigen problemen – ze verliezen collega’s en vrienden aan de oorlog.
Geloven ze Nizam en lukt het haar om haar broer te begraven?
Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog
hebben de aarde verwoest en de menselijke beschaving heeft zich teruggetrokken in zwaar
beveiligde woongebieden. Logan Tom en Angel Perez zijn de laatste twee Ridders van het
Woord met het vermogen de Duistere Horde te weerstaan. Ze begeven zich op een queeste
om de vernietiging van de Oude Wereld tegen te gaan. In Kinderen van Armageddon brengt
Brooks zijn gave als verteller naar een nieuw hoogtepunt met dit adembenemende verhaal
over goed tegen kwaad.
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman verlies en zegeningen. Vier jaar
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geleden nadat Hannah haar man en dochter verloor, durft ze weer vooruit te kijken samen met
haar dochter Jenny en haar nieuwe echtgenoot Matt. Matt en zij willen graag een kind
adopteren en nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te gaan,
moeten ze Grace weer afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw een kind te verliezen? Jade
en Tanner verlangen ook naar een kind, maar tijdens haar zwangerschap krijgt Jade te horen
dat ze ernstig ziek is. Het ongeboren kindje vormt een bedreiging voor haar eigen leven. Ze
krijgt het advies om de zwangerschap af te breken. ‘Kostbaar geschenk’ is het derde en
laatste deel van de Vol vertrouwen-trilogie. De eerdere delen zijn ‘Wachten op de morgen’ en
‘Tweede kans’.

Het therapeutisch potentieel van psychodiagnostiek is in het huidige tijdsgewricht van
diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) controversieel. Empirisch onderzoek naar de
meerwaarde van door psychodiagnostiek geïnformeerde psychotherapie is schaars, en
wordt bovendien gekenmerkt door ernstige methodologische beperkingen. Voor een
aantal specifieke diagnostiekbenaderingen is echter een solide evidence base
voorhanden,waaronder Therapeutic Assessment (TA) en Patient Focused Research
(PFR). Een analyse van de werkzaamheid van deze methodieken suggereert dat zij
hun positief effect boeken door bij te dragen aan de formulering van individueel beter
passende casusconceptualisaties. Patiënten voelen zich er beter door begrepen en
raken actiever betrokken bij de behandeling. Therapeuten ontvangen informatie die
gerichtere aan- en bijsturing oplevert. In deze rede wordt gepleit voor
psychodiagnostiek met op samenwerking geënte procedures, en voor een systematiek
die de dosering afstemt op de complexiteit en individualiteit van de te verwachten
casusconceptualisatie: een getrapte psychodiagnostiek.
Terry Painter verhuurt haar buitenhuisje aan de jonge sympathieke Alison Simms. De
twee vrouwen kunnen het goed met elkaar vinden, maar tot Terry's ergernis blijft Alison
uiterst vaag over haar verleden. Dan komt Terry erachter dat Alison haar blijkbaar
speciaal heeft uitgezocht. Terry's onbehagen neemt toe wanneer ze Alisons vrienden
en 'broer' ontmoet. Langzaam slaat onbehagen om in angst. Het is duidelijk dat haar
mysterieuze huurster iets van plan is. Maar wat?
Een man stalkt de vrouw met wie hij een avondje uit is geweest; hij is niet voor rede
vatbaar.
Omdat de mooiste vis van de zee al zijn schatten voor zichzelf wil houden, vinden de
andere vissen hem niet aardig. Hardkartonnen prentenboek met waterverfillustraties
waarop glitterende hologrammen zijn aangebracht. Vanaf ca. 3 jaar.
In Templeton House in Californië groeien drie meisjes op. Kate, Laura en Margo voelen
zich zusjes, maar de naam Templeton betekent voor elk van hen iets anders. Als jonge
vrouwen gaan ze elk hun eigen weg en komen ze erachter dat je soms moet vechten
voor je plekje in de wereld... Kate is er een meester in haar emoties en gevoelens zo
veel mogelijk weg te stoppen. Ze snapt dan ook niet wat ze in Byron ziet: hij mag dan
sexy en succesvol zijn, maar hij laat zich ook door zijn gevoelens leiden. Pas wanneer
haar wereld opeens volledig op zijn kop wordt gezet, moet ze toegeven dat ze zelf óók
emoties heeft. En dat Byron misschien toch een kans maakt...
Moody's Transportation ManualLabor Relations Reference ManualThe Law of Labor
Relations Including Statutes, Opinions of the Courts and Decisions of the National
Labor Relations BoardEn als ik morgen sterf ...In opdracht van Hare MajesteitSpectrum

Wat doe je, als je erachter komt dat een moordenaar jou in het vizier heeft? De
vriendinnen van de Women’s Murder Club laten zich niet zomaar afschrikken en
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proberen een brute seriemoordenaar in de val te lokken. Op steun van haar
collega’s hoeft inspecteur Lindsay niet te rekenen, want niemand ziet in dat een
serie nieuwe moorden verdacht veel op elkaar lijken. Ze lappen alle regels en
procedures aan hun laars... alles om de moordenaar te vinden! Maar zijn de
vrouwen op het goede spoor? Laat je in ‘Mijn wil geschiede’ compleet
overdonderen door wie de dader is! Heb je genoten van Pattersons ‘De
eerstverlorene’? Maak je dan klaar voor het bloedstollende vervolg van de
‘Women’s Murder Club’-reeks. James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als
reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn
verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York
Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze
cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs
ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder
Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans
en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de
Literarian Award van de National Book Foundation.
De Omen Machine - Een Richard & Kahlan roman 1. Met De Wetten van de
Magie wist Terry Goodkind over de hele wereld miljoenen lezers aan zich te
binden. Niet in de laatste plaats vanwege de innemende avonturier Richard Rahl
en zijn geliefde Kahlan Amnell. De Omen Machine, is het langverwachte vervolg
op de boeken van De Wetten van de Magie. Diep onder de grond wordt een
mysterieuze machine aangetroffen, die alarmerende doemvoorspellingen begint
uit te zenden. Terwijl de magiër Zedd een manier probeert te vinden om het
sinistere apparaat uit te schakelen, produceert de machine een omen waarbij
Richard en Kahlan betrokken zijn - een profetie waarvan de gevolgen onmogelijk
te voorkomen zijn. Naarmate de catastrofe nadert, onthult de machine dat hij de
mogelijkheid heeft de doemvoorspelling teniet te doen... in ruil voor een
onmogelijke eis.
Heider's book is a blend of practical insight and profound wisdom, offering
inspiration and advice. The text is used as a management/leadership training text
by many Fortune 500 corporations, including IBM, Mitsubishi, and Prudential.
Een progressieve Westduitse ingenieur wordt bij een ontwikkelingssamenwerkingsproject in Zuid-Amerika op de proef gesteld.
Het verhaal van drie Cubaanse families, op Cuba zelf en in ballingschap in
Miami.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De
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wintergeest In de winter van 1928 reist de jonge Frederick Watson door een
verlaten gebied in Frankrijk. Al jaren wordt hij achtervolgd door de dood van zijn
broer, die is omgekomen in de loopgraven van Vlaanderen. Nu heeft hij zelf de
leeftijd bereikt waarop zijn broer stierf en is hij op de vlucht voor zijn verleden. Als
er een sneeuwstorm losbreekt, zoekt Frederick onderdak in het dorpje Nulle.
Ondanks de ijzige kou maken de dorpelingen zich op voor een feest. Daar
ontmoet Frederick een betoverende jonge vrouw en eindelijk voelt hij zich weer
gelukkig. Maar de volgende dag is ze vrouw. Frederick gaat haar achterna de
bergen in, langs paden die al eeuwen worden bewandeld door de dood…
In een van binnenuit afgesloten kamer wordt het lijk van een
magazijnmedewerker gevonden. De politie beseft dat er maar één conclusie
mogelijk is: zelfmoord. Inspecteur Martin Beck staat echter voor een raadsel,
want de man is doodgeschoten, maar het wapen is in geen velden of wegen te
bekennen. De gesloten kamer maakt deel uit van de spraakmakende reeks rond
inspecteur Martin Beck.
In deze veelstemmige thriller wisselt een bedelarmband voortdurend van
eigenaar. Overal waar het gouden sieraad opduikt zaait het dood en verderf
onder de ongelukkige vinders. Karin Slaughter - de koningin van de suspense heeft succesvolle thrillerauteurs uit de Verenigde Staten, Engeland en Nederland
uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit bloedstollende kettingverhaal.
Speciaal voor deze bundel schreven zij een hoofdstuk dat zich afspeelt op hun
favoriete locatie. Een must voor iedere liefhebber van het spannende boek.
Includes section "Boekaankondigingen".
Een jonge vrouw die zich Amy Roberts noemt, wordt hevig bloedend opgenomen
in een ziekenhuis in Montreal. Als geconstateerd wordt dat ze net een kind heeft
gebaard, is de vrouw al weer gevlogen. De politie vindt op het opgegeven adres
bloederige handdoeken en schakelt Temperance Brennan in.In het vervallen
appartement ontdekt Tempe tot haar afschuw de stoffelijke resten van drie baby
s. Volgens de huisbaas woont er ene Alma Rogers. Dan duikt er iemand op die
Alva Rodrigez zoekt. Is dit dezelfde persoon? Heeft ze haar eigen kinderen
gedood? En waar is ze gebleven? Met haar oude vlam, detective Andrew Ryan,
en rcmp-sergeant Ollie Hasty, met wie ze helaas ook wat heeft gehad, volgt
Tempe het spoor naar Yellowknife, een afgelegen diamantmijn. Wat ze daar
ontdekken is gruwelijker dan ze zich hadden kunnen voorstellen.
Juan Cabrillo is de kapitein van de Oregon, een hightech schip dat wordt bemand
door voormalige militairen en spionnen en dat de ene na de andere gevaarlijke
missie uitvoert. Na een geheime operatie tegen Iran in de Perzische Golf ontdekt
de bemanning een stuurloos ronddrijvend cruiseschip, met honderden lijken aan
dek. Terwijl Cabrillo aan boord gaat om uit te zoeken wat er is gebeurd, wordt het
schip geteisterd door een aantal explosies. Op het nippertje weet hij zichzelf en
de enige overlevende van het cruiseschip te redden...
Isabel Evans heeft net een verrassende ontdekking gedaan: ze is een
stravagante, iemand die tussen twee werelden kan reizen. Wanneer ze
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geconfronteerd wordt met de gevaren in Talia, het middeleeuwse equivalent van
het huidige Italië, is de verlegen en stille Isabel gedwongen om de kracht in
haarzelf te vinden, een kracht waarvan ze niet wist dat ze die had. Ze komt
terecht in een wereld vol piraten, meedogenloze zeegevechten en dodelijke
vijanden.
‘Een familieverhaal dat laveert tussen een komedie en een sprookje, Benali beschrijft het
Marokkaans magisch realisme met veel dynamiek.’ – The Guardian Op de vooravond van de
bruiloft van zijn zusje Rebekka ontdekt de jonge Lamarat dat Mosa, de bruidegom, ertussenuit
geknepen is. Zijn vader draagt hem op de deserterende bruidegom op te sporen. De
alwetende taxichauffeur Chalid helpt hem op weg... Bruiloft aan zee is een roman vol passie,
schaamte en culturele verwarring, die op aanstekelijke wijze verslag doet van het conflict
tussen de tradities van ‘de landstreek’ en het leven in ‘de West’.
In opdracht van Hare Majesteit geeft een onthullend beeld van het eens zo gesloten 'vergulde
nomadenbestaan' van een tiental Nederlandse diplomaten. Voor het eerst spreken
Nederlandse ambassadeurs vrijuit over de mores van de diplomatie, de frustraties, de onmacht
en het schaamtegevoel over het gebrek aan internationale daadkracht bij crisissituaties. Twan
Huys heeft met Nederlandse ambassadeurs gesproken die te maken kregen met oorlogen,
revoluties en andere politieke brandhaarden. Tijdens de Golfoorlog, de studentenopstand in
China en de burgeroorlog in Joegoslavië werkten de Nederlandse ambassades ter plekke
permanent onder hoogspanning. Maar alles achter vrijwel gesloten deuren. 'Diplomaten
houden kennelijk niet van publiciteit.' Twan Huys interviewde de ambassadeurs over hun
belevenissen en is erin geslaagd een eerlijk beeld te geven van diplomaten in crisistijd. Twan
Huys is presentator van Nieuwsuur en bedenker en presentator van College Tour. Hij was van
1999 tot 2006 correspondent in de VS en vestigde daarvoor zijn naam met reportages, onder
andere over de voormalige DDR, de vroegere Sovjet-Unie, de burgeroorlog in Somalië en het
verscheurde Joegoslavië. Documentaires van zijn hand over Lynndie England en Ayaan Hirsi
Ali werden internationaal uitgezonden.
Copyright: 121e6acbf6f80c0d81f1e9a4c833fdf8

Page 5/5

Copyright : matula.hu

