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Genomineerd voor de NS Publieksprijs 2014. Stem en maak kans op een jaar gratis boeken
én een jaar gratis reizen met de trein: https://www.nspublieksprijs.nl/c/00427|2 'Debet' is de
spannende nieuwe thriller van Saskia Noort. Op een koude winternacht verongelukt Michel
Brouwers, tv-producer. Met dit ongeluk komt er een einde aan alles waarin Karen, zijn
echtgenote, geloofde. Het perfecte plaatje dat haar leven lijkt, blijkt een gruwelijke leugen
wanneer alle spoken uit het verleden zich een voor een aandienen. Tussen het rouwen en het
opvoeden van haar twee puberdochters door probeert ze de waarheid boven tafel te krijgen.
Ook keert ze in deze thriller terug naar de plek waar het allemaal begon: Bergen. Het dorp is in
de greep van de economische crisis, evenals Karen en de vriendengroep van toen, De
eetclub. Onder aanvoering van Simon, haar ex-minnaar, gaat de strijd om macht, geld en
genot onverminderd door. In de literaire thriller Debet ontrafelt Karen eindelijk het ware geheim
van De eetclub, met gevaar voor eigen leven.
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe
boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat van alles mis.
Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
In deze openbare les gaat dr. W. van Winden, lector Kenniseconomie van Amsterdam, in op
de effecten van de kenniseconomie op de stad. Hij gaat in op vragen als: - Wat betekent dat
voor de ontwikkeling van steden? - Kan Amsterdam de concurrentie aan met andere
grootstedelijke regio's in Europa en daarbuiten? - Welke rol speelt het hoger onderwijs in de
kenniseconomie van Amsterdam?
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Elmer is een olifant. Geen grijze, die je vaak in de dierentuin ziet, maar een kleurtjesolifant! Hij
lijkt op een lappendeken van allemaal gekleurde blokjes. Alle olifanten vinden Elmer aardig en
ze hebben veel lol samen. Toch besluit hij op een dag dat hij liever grijs wil zijn, zoals een
gewone olifant. Maar is het niet heel saai als iedereen er hetzelfde uitziet?
Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht door te
lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net aangekomen in Brittannië als hij
moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de machtswellustige keizer Commodus
veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te
dienen in een obscuur regiment bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de
hoop op gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden
van de Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden
in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het verhaal van een
jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal
met kop en schouders bovenuit... Levendige personages voeren hun strijd rond de noordelijke
grens met een zeldzame combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott
Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
Een achttienjarig meisje verhuist van Ierland naar Londen om daar aan de theaterschool te
gaan studeren. Op een nacht ontmoet ze een oudere acteur. Tussen de twee ontstaat een
tumultueuze relatie. De mindere goden is een verhaal over liefde en onschuld, geluk en
ontdekking, en over hoe het verleden ons kan achtervolgen. Een ontroerende en aangrijpende
roman die zich afspeelt binnen het kunstenaarsmilieu van het Londen van de jaren negentig.

Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en
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een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een
uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door
tijd en ruimte kan reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad
Fortezza treft ze haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de
fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn.
De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van Talia, en
Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne
wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze kunnen trouwen. En wie
durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de bruiloften in
Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Eerst aarzelt multimiljonair Kain Gerard als zijn tante hem verzoekt zijn neef Brent te
redden uit de klauwen van ene Sable Martin. Dat Brent een peperdure ring voor die
dame heeft gekocht, hoeft immers niet per se te betekenen dat zij op zijn geld uit is.
Maar wanneer Kain op een kwalijk voorval uit haar verleden stuit, besluit hij alsnog
deze verleidster een koekje van eigen deeg te geven. Alleen is Sable vastbesloten zich
niet gewonnen te geven, hoezeer ze zich ook tot Kain aangetrokken voelt. Voor
chantage zal ze niet zwichten, en voor zijn verleidingskunsten evenmin. Maar dan kust
hij haar zoals ze nog nooit is gekust...
Schrijft Thomas Mann een pittige aanklacht tegen het naziregime in de Zwitserse
krant? De Nobelprijswinnaar aarzelt of hij een open brief moet publiceren, en daar heeft
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hij alle redenen voor. Zürich, 1936. Wat een teleurstelling, de hoofdredacteur was er
niet! Hij moest zijn open brief aan diens assistent overhandigen. Als Thomas Mann het
gebouw van de Neue Zürcher Zeitung verlaat, beginnen ernstige twijfels hem te plagen.
Was zijn aanklacht niet te onbezonnen, te voorbarig? Wat als die brief verkeerd
uitpakt? Zijn boeken zullen verboden en misschien zelfs verbrand worden, de Gestapo
zal zijn Joodse uitgever in Berlijn nog meer onder druk zetten, zijn huis in München
zorgvuldig doorzoeken en manuscripten en zijn archief in beslag nemen. Vrienden
hebben hem al gewaarschuwd om in godsnaam niet terug te keren uit zijn Zwitserse
ballingschap. Het gevaar dat de nazis hem oppakken en verhoren is te groot, hun
woede over zijn essay over Richard Wagner mateloos. De Nobelprijswinnaar wordt
verscheurd door angsten en twijfels. Hij heeft al weken niets meer geschreven, zijn
inkomsten uit Duitsland zijn onzeker. Zijn kinderen Klaus en Erika zetten hem onder
druk om zich eindelijk uit te spreken tegen de nazis. Hoe langer hij over zijn situatie
nadenkt, hoe meer hij beseft dat hij voor een keuze tussen twee kwaden staat. Linksom
of rechtsom hij moet een beslissing nemen. Ook al zijn de consequenties voor hem, zijn
familie en vooral zijn werk onvoorspelbaar.
Het grote belang van het klassieke erfgoed in de onstuimige Nederlandse politieke
discussies van de achttiende eeuw wordt door historici ten onrechte genegeerd. De
gangbare voorstelling dat het achttiende-eeuwse Nederlandse politieke debat
uitsluitend draaide om de interpretatie van de eigen geschiedenis of om het abstracte
Page 4/12

Read PDF Linx 7300 Service Manual
natuurrecht is onjuist. Ook de Griekse en de Romeinse oudheid waren voor de
deelnemers aan het Nederlandse achttiende-eeuwse politieke debat
alomtegenwoordige referentiepunten. Niet iedereen gebruikte de klassieken echter op
dezelfde manier: de interpretatie van de oudheid was omstreden. De verschillende
politieke groeperingen schiepen allemaal hun eigen beeld van de klassieke politiek.
Wyger Velema toont in zijn oratie hoe regenten en patriotten, conservatieven en
revolutionairen de klassieke oudheid op hun eigen manier probeerden te gebruiken in
de Nederlandse politieke discussies van de achttiende eeuw.
Dayne Matthews terugkeer naar Hollywood heeft hem veel succes gebracht. Zijn
nieuwe film zou weleens een grote hit kunnen worden. Alles zit hem mee, maar toch
voelt hij zich leeg. Hij mist een doel en verlangt naar echte liefde en een gezinsleven.
Een vriend tipt hem over een trainingscentrum waar je leert te groeien. Zou dat iets
voor Dayne zijn? Ondertussen krijgt het kindertheater een drama te verwerken. De
rouwende Katy Hart gaat op zoek naar iets waar de kinderen weer in kunnen geloven.
Met de laatste wens van zijn vrouw Elizabeth in zijn achterhoofd leest John de brieven
die ze elkaar vroeger schreven nog eens door. Maar hij maakt een grote fout: hij laat
een brief slingeren. Als een van zijn dochters de brief vindt, moet John zijn geheim
prijsgeven. Kunnen zijn kinderen hem vergeven?
"Een jong meisje...een verdwijning...een profetie...een oorlog... Sinds mensenheugenis
houden de clans van de Omarheksen zich verborgen voor die van de bloeddorstige
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Odish, in afwachting van de komst van de uitverkorene, zoals voorspeld in de oudste
Profetie van O. De Omar, afstammelingen van Om, zijn sterfelijk, verbonden met de
natuur en kenners van haar geheime krachten, vroedvrouwen en moeder. De Odish,
afstammelingen van Od, zijn onsterfelijk, bloeddorstig, onaards mooi en machtig, maar
onvruchtbaar. 2005: Alle tekenen wijzen erop dat die komst nabij is. De 14-jarige Anaíd,
een verlegen, onhandig meisje, achtergebleven in de groei en bepaald niet populair op
school, leidt samen met haar moeder Selene een teruggetrokken leven in Urt, een
dorpje in de Pyreneeën. Ze heeft het nog steeds moeilijk met het overlijden van haar
grootmoeder Demeter en botst het tussen Selene en Anaíd. Ze weet niets van de
geheimen die de vrouwen van de familie al heel lang met zich meedragen. Totdat de
mysterieuze verdwijning van de flamboyante, uitbundige Selene met het vlammend
rode haar, Anaíd confronteert met een ongelooflijke, huiveringwekkende waarheid die
haar dwingt een lange, lange weg af te leggen vol gevaren en ontdekkingen, maar ook
vol betoverende ervaringe...
Door middel van prenten wordt informatie gegeven over de bijenteelt. Voor kinderen
vanaf de eerste klassen van het basisonderwijs.
Psychiatrie,van diagnose tot behandeling' geeft een overzicht van de moderne
psychiatrie in al haar facetten. In het eerste deel beschrijven de auteurs de
wetenschappelijke principes en methoden van de psychiatrie. Daarbij schenken zij op
evenwichtige wijze aandacht aan de biologische, psychologische en sociale
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invalshoeken die in de psychiatrie relevant zijn. In het tweede deel bespreken zij de
voornaamste psychiatrische stoornissen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld
komen telkens de kenmerken, de verklaring, de behandeling en het verloop van de
stoornis aan bod.Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en bevattelijke
manier kennis wil maken met de moderne psychiatrie: studenten maar ook
geïnteresseerde leken, mensen met psychiatrische problemen of hun directe omgeving,
en verder allen die beroepshalve met de wereld van de psychiatrie worden
geconfronteerd. Dit kunnen hulpverleners, welzijnswerkers en
personeelsfunctionarissen zijn, maar ook mensen werkzaam bij justitie en politie of in
het onderwijs. Het boek is in heldere taal geschreven en voorzien van duidelijke
verklaringen van de belangrijkste psychiatrische vaktermen.In deze derde editie
hebben de auteurs de tekst op verschillende punten geactualiseerd. In het bijzonder
zijn enkele recente ontwikkelingen in de behandeling van psychische problemen
opgenomen. Tevens is de literatuurlijst aan gepast en zijn relevante Nederlandstalige
websites opgenomen.
Een rustige vakantie op Moraze, meer wil Alexa niet. Maar Rafiq de Couteveille, de
heerser van het eiland, heeft andere plannen met haar. Hij laat haar niet met rust, zet
haar zelfs min of meer gevangen op zijn kasteel en deinst nergens voor terug om haar
in zijn bed te krijgen. Waarom, is haar een raadsel. Van verliefdheid kan toch geen
sprake zijn? Bij hem draait het vast alleen om lust. Toch geeft ze zich over aan zijn
Page 7/12

Read PDF Linx 7300 Service Manual
verleidelijke woorden en opwindende spelletjes. Een betere leermeester had ze zich
niet kunnen wensen, maar of haar eerste minnaar ooit van haar zal houden...
The encyclopedia of the newspaper industry.
Als zijn vrouw verongelukt, besluit een Israëlische geheim agent om te stoppen met zijn
werk en met zijn dochter, moeder en schoonmoeder te verhuizen naar een buitenwijk
van Tel Aviv. Zijn tijd brengt Joël Ravid door met het opknappen van zijn huis, met
tuinieren en met zijn familie, buren en een paar voormalige collega's. Na een leven lang
de geheimen van anderen te hebben ontraadseld, dwingen de dood van zijn vrouw en
het bevreemdende gedrag van zijn dochter hem om de leugens die hij zichzelf heeft
voorgehouden onder ogen te komen. Langzaam maar zeker breekt Joël door het
scherm heen dat hij om zichzelf heeft opgetrokken en dat werkelijk menselijk contact in
de weg stond.
In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf
die ligt op het gebruik ervan: ketters belandden op de brandstapel. Aoife Grayson is
bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het
necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten
grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt
dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt
naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...?
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‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews.
Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar
oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in
een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet.
Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances,
net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij
ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde
zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de
Lente-serie!
Een dodelijk complot en slechts één onbetrouwbare getuige... Thomas Kilbride is geobsedeerd
door kaarten. Hij verlaat zelden zijn huis, maar via het computerprogramma Whirl360
doorkruist hij hele steden. Hij grift iedere straat en ieder huis in zijn geheugen. Dan valt zijn
scherpe blik op een verontrustende weerspiegeling in een raam. Het gezicht van een vrouw
die wordt vermoord? Sinds de onverwachte dood van hun vader wordt Thomas verzorgd door
zijn broer Ray, die zijn enige connectie met de buitenwereld is. Ray gelooft Thomas eigenlijk
niet, maar om hem een plezier te doen start hij een halfhartig onderzoek. Al snel wordt echter
duidelijk dat Thomas’ ontdekking een ijzingwekkend complot aan het licht brengt, waardoor
het leven van de broers in gevaar komt...
De afgelopen jaren hebben de media herhaaldelijk bericht over cocaïne in vissersdorpen.
Wordt hier inderdaad vaker drugs gebruikt of is de commotie een typisch voorbeeld van morele
paniek, waarbij iets kleins wordt opgeblazen en buitenproportionele sociale reacties
teweegbrengt? Dergelijke vragen nodigen volgens Dirk Korf uit tot een kritische beschouwing
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van politiecijfers en tot een analyse van ontwikkelingen in criminaliteitsbeleid en in de
samenleving. Hij stelt in zijn oratie dat de teloorgang van tradities in maritieme
gemeenschappen symbool staat voor ingrijpende veranderingen op het platteland. Politie en
justitie zijn meer en meer hun stempel gaan drukken op het Nederlandse drugsbeleid. Daarbij
hebben zij veel burgers aan hun zijde. Tegelijkertijd eisen burgers meer individuele vrijheden,
waaronder ruimte voor roeservaringen.
Het kookboek "feestelijk koken, recepten en tips" helpt u om feestelijke gerechten te bereiden
en toch rekening te houden met uw diabetes. Bohn Stafleu van Loghum is voor het
Nederlandse taalgebeid dé uitgeverij voor de gezondheidszorg. Met deze uitgaven probeert de
uitgever u te stimuleren uw diabetes positief in te passen in uw leven. Veel lees en
kookplezier!
Een zwerfster van goede afkomst slaapt en eet in hotels op kosten van vreemde mannen.
Maar dan wordt een van die mannen vermoord.
De vriendinnen van de Women’s Murder Club zijn terug met een nieuwe, geruchtmakende
zaak. Een brandstichtende dader lijkt het gemunt te hebben op machtige en rijke koppels.
Nadat het vierde echtpaar tragisch om het leven komt door brandstichting, gaan brigadier
Lindsay en haar vriendinnen op onderzoek uit om de seriemoordenaar te ontmantelen. Maar
wanneer de aanwijzingen haar wel erg dichtbij huis brengen, belandt ze in de benarde positie
tussen haar liefdesleven en haar werk. Welke uitweg kiest ze in dit vreselijke dilemma? ‘De
zevende hemel’ is het succesvolle zevende deel van de 'Women’s Murder Club' reeks, een
bloedstollende thriller die je niet zomaar naast je neer kunt leggen! James Patterson (1947) is
een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was
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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.

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.
Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is
het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit
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de hele wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de
bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud
toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak
van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan
levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de
bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde
zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van
hem een wel heel onvergetelijke kat.
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.
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