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Het autobiografische geheugen, onze eigen wereld
van herinneringen met hoogte- en dieptepunten,
dankt zijn inhoud en inkleuring onder andere aan
stressvolle ervaringen. Uitdagingen, onverwachte
gebeurtenissen, verwachtingen, en hoe we met een
situatie omgaan en tot een oplossing komen (of
niet), leiden tot de meest heldere herinneringen.
Melly Oitzl gaat in haar oratie in op de vraag hoe het
komt dat we bepaalde gebeurtenissen beter
onthouden dan andere, en ze soms niet kunnen
vergeten, ook al zouden we het graag willen. Het
antwoord op deze vraag ligt in de stresshormonen,
vooral glucocorticoïden, die een centrale rol spelen
in de neurobiologie van geheugenprocessen. Oitzl
gebruikt de werking van stresshormonen voor
translationeel onderzoek naar geheugenprocessen
van dier en mens, onder andere door gedetailleerde
gedragsanalyse te combineren met de visualisering
van hersenprocessen. Haar doel is de mechanismen
te ontrafelen die ten grondslag liggen aan de invloed
van stress op de hersenen in de verwachting dat dit
aanknopingspunten oplevert voor de behandeling
van stressgerelateerde ziektes.
In de bundel 'Uren met Henk Broekhuis' bundelde
Karel van het Reve een veertigtal scherpzinnige
columns over evenzovele onuitroeibare
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gemeenplaatsen van onze tijd. Stellingen als
`Vergelijkingen dienen ter verduidelijking,
`Zwemmen bij eb is gevaarlijker dan bij vloed' en
`Seks en geweld zijn in boeken, films en op de tv
alleen geoorloofd als ze functioneel zijn worden door
hem met spotlust en acribie aan de kaak gesteld.
Nauwkeurig en nuchter ontleedt hij dit soort
drogredenen en idées reçues tot hun kern: nonsens.
'Uren met Henk Broekhuis' is een verzameling
lessen in gezond redeneren die niets van zijn
oorspronkelijke frisheid en tegendraadsheid heeft
verloren. In 1981 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor
zijn essayistische werk. De reeks Athenaeum
Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking
tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam
University Press. Voor meer informatie over de reeks
zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
GO! with Office 2016 is the right approach to
learning for today's fast-moving, mobile environment.
The GO! Series focuses on the job and success
skills students need to succeed in the workforce.
With GO! All in One, you can teach Computer
Concepts and Applications together - the way it is in
the real world! Engage your students right away by
focusing on jobs and incorporating cloud computing
and collaboration in a logical way. And, put concepts
into action using a unique, integrated, jobs-focused,
unit approach, or take an IC3 approach to help
prepare students to take the IC3 exams. By using
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jobs-related projects, students learn Microsoft Office
in the context of a real work environment. With these
projects, students learn the how and why at the
moment they need to know, and they never get lost
because the GO! Series using Microsoft procedural
syntax. MyITLab ®is designed with the learner in
mind. It provides access to all of the resources,
including the interactive eText with videos, IT
Concepts simulations, and quick check quizzes built
in, plus the Grader Projects and Simulations for
Microsoft applications
For Profit Higher EducationThe Failure to Safeguard
the Federal Investment and Ensure Student
SuccessHet gouden uurNieuw Amsterdam
Tijdens haar oratie gaat Saskia de Bodt na hoe het
vak van illustrator zich heeft ontwikkeld op het
snijvlak van de kunst enerzijds en de literatuur
anderzijds. Ze constateert hoe illustratie, vanwege
het narratieve aspect, het in de kunstgeschiedenis
altijd heeft moeten afleggen tegen de autonome
kunst. En hoe literatuurhistorici en filologen het
woord altijd boven het beeld hebben gesteld. De
Bodt geeft invalshoeken en aanknopingspunten voor
onderzoek in dit nieuwe vakgebied. Aan de hand van
onder meer de illustraties bij de sprookjes van
Andersen en de fantastische verhalen en gedichten
van Edgar Allan Poe toont ze aan dat juist het beeld
bij teksten onverwachte informatie kan opleveren,
bijvoorbeeld over beeldvorming in een bepaalde tijd.
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Omdat illustraties doorgaans een groter publiek
bereiken dan autonome kunst, is hun invloed groter,
al is die niet altijd even gemakkelijk meetbaar. De
Bodt stelt de vraag of het niet vooral de plaatjes zijn
die klassieke verhalen als Alice in Wonderland, de
Grote Vriendelijke Reus en Jip en Janneke zo lang
actueel houden. Beeld is universeler, veroudert
minder snel dan tekst. Bijna niemand leest nu nog
Vondel in de oorspronkelijke taal, maar we staan wel
collectief voor het werk van Rembrandt en
tijdgenoten. Wordt het niet eens tijd dat we op school
behalve ‘tekst verklaren' ook ‘beeld lezen' krijgen?
Met haar studenten hoopt De Bodt de komende
jaren aan een serieuze geschiedenis van de
illustratie in Nederland en Vlaanderen te werken.
Texas, 1916. Als Mary Toliver haar vaders
katoenplantage Somerset erft, moet alles in haar
leven daarvoor wijken. Zelfs de man die waar ze van
houdt. Een beslissing die de rest van haar leven
vormt... Rozen is een meeslepende
familiegeschiedenis die drie generaties omspant
tegen het decor van het broeierige Zuiden van de VS
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog erft de
zestienjarige, vroegwijze Mary Toliver haar vaders
katoenplantage Somerset. Haar moeder en broer
zijn woedend, ze voelen zich verraden en keren zich
tegen haar. Maar Mary is verknocht aan de plantage
en ze zet alles op alles om het succes van haar
vader voort te zetten. Dan vraagt houtmagnaat
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Percy Warwick, de liefde van haar leven, Mary om
de plantage op te geven om met hem te trouwen,
maar daarmee vraagt hij haar het onmogelijke:
Mary's hart ligt boven alles bij Somerset en ze wijst
Percy's aanzoek af. Ze trouwen beiden iemand
anders maar moeten de rest van hun leven de
gevolgen dragen van deze fatale beslissing: de
geheimen, het bedrog en het knagende gevoel van
wat als...
Wanneer George Collinson de intrigerende Eloise in
Sydney ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht.
Maar Eloise is getrouwd met Edward Cadwallader, in
alles de tegenpool van George en in staat tot
gruwelijke daden. Edward zou nooit toestaan dat
Eloise hem zou verlaten. Kilometers verderop staat
de jonge Mandawuy, de laatst overgeblevene van
zijn Aboriginal stam, voor een beslissing die zijn
leven zal bepalen: voegt hij zich bij de blanken of
sluit hij zich aan bij Aboriginal strijders, die een
oorlog tegen de blanken voorbereiden?
Wanneer een bom in het hart van Washington D.C.
tot ontploffing komt, lijkt in eerste instantie alles te
wijzen op een aanslag op de Britse premier. Op het
moment dat de bom afging, verliet hij net per
limousine het Witte Huis. De autoriteiten zijn er dan
ook van overtuigd met een mislukte terroristische
aanslag te maken te hebben. Om te helpen bij het
onderzoek stuurt de Britse geheime dienst binnen
een dag een van haar beste agenten naar de
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Verenigde Staten: Mary Chapman. Chapman, een
ervaren en zeer gevaarlijke agent, komt algauw in
contact met Oliver Stone, die getuige is geweest van
de explosie. Wanneer de FBI, de Secret Service en
de vele andere geheime diensten die betrokken zijn
bij het onderzoek elkaar alleen maar wantrouwen en
dwarsbomen, roepen Stone en Chapman de hulp in
van Harry Finn, Annabelle Conroy en de overige
leden van de Camel Club. Samen komen ze
erachter dat de daders die avond mogelijk een ander
doel voor ogen hadden. En alleen de Camel Club
kan nu nog een ramp van ongekende omvang
voorkomen...
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die
naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd,
van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar
kinderen.
Een bejaarde oud-onderwijzer vertelt over het leven in zijn
dorpje, midden tussen het geweld van het al meer dan dertig
jaar door een burgeroorlog geteisterde Colombia.
Alsof je een zweefduik van de hoge neemt... Als Poppy na
een blessure haar succesvolle zwemcarrière moet opgeven,
gaat ze aan de slag als journaliste. Al op haar eerste dag
wordt ze uitgefoeterd door Jake Stevens - bekend
sportschrijver en arrogante kwal. Maar dan wel een
aantrekkelijke kwal. Tijdens een tripje voor de krant moeten
ze samen een motelkamer delen, en dan blijkt dat Jake heel
wat meer in huis heeft dan spottende kritiek. Heel verleidelijk,
al is het natuurlijk beter om hem op een afstand te houden.
Of kan één enkel keertje geen kwaad? Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in 2-in-1 bundel.
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Gids met praktische informatie en advies over alle aspecten
van seksualiteit en het Asperger-syndroom, met tevens een
programma van twaalf workshops voor de ontwikkeling van
socioseksuele vaardigheden.
Kayleigh Towne is een wereldberoemde singer-songwriter.
Edwin Sharp is haar grootste fan. Als Kayleigh een van zijn
vele brieven beantwoordt met ‘kusjes Kayleigh’, weet Edwin
zeker dat zij ook van hem houdt. Niets van wat Kayleigh en
haar advocaten tegen hem zeggen kan hem van het
tegendeel overtuigen. Als een van Kayleighs crewleden op
gruwelijke wijze om het leven komt, besluit ze kinesisch
expert Kathryn Dance in te schakelen. Kathryn zet al haar
vaardigheden in om de dader te vinden. Maar als er meer
moorden volgen, begint ze te beseffen dat dit niet de
gruweldaden van een doorsnee stalker zijn...
Een Irakees probeert zich in Duitsland te onttrekken aan de
invloed van terroristische moslim-fundamentalisten.
For courses in Microsoft(R) Office applications. Designed for
a new generation of learners Trusted for over 15 years, Skills
for Success with Microsoft Office 365, 2019 Edition,
Introductory , teaches students software the way they prefer
to learn it -- by seeing and doing, rather than reading blocks
of text. Each skill is presented in a highly visual two-page
spread with step-by-step instructions so students can easily
follow along. Real-world projects build critical thinking,
problem-solving, and collaborative skills, while meeting MOS
objectives. The 2019 edition includes new Skills 1-10
Instructional Grader projects requiring students to read the
book and complete projects in tandem. It also has a wealth of
new Mac OS(R) tips and best practices to ensure all students
can learn and apply the skills effectively. Also available with
MyLab IT By combining trusted author content with digital
tools and a flexible platform, MyLab personalizes the learning
experience and improves results for each student. MyLab IT
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2019 delivers trusted content and resources through an
expansive course materials library, including new easy-to-use
Prebuilt Learning Modules that promote student success.
Through an authentic learning experience, students become
sharp critical thinkers and proficient in Microsoft Office,
developing essential skills employers seek. Note: You are
purchasing a standalone product; MyLab IT does not come
packaged with this content. Students, if interested in
purchasing this title with MyLab IT, ask your instructor to
confirm the correct package ISBN and Course ID. Instructors,
contact your Pearson representative for more information. If
you would like to purchase both the physical text and MyLab
IT, search for: 0135768918 / 9780135768914 Skills for
Success with Office 2019 Introductory, 1/e + MyLab IT w/
Pearson eText, 1/e Package consists of: 013536647X /
9780135366479 Skills for Success with Microsoft Office 2019
Introductory, 1/e 0135366585 / 9780135366585 MyLab IT
with Pearson eText -- Access Card -- for Skills for Success
with Office 365, 2019 Edition, 1/e
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

De kennis over hoe menselijke keuzes gemaakt worden
is de laatste jaren flink gegroeid. Vakgebieden als
sociale psychologie en hersenwetenschap maken, zeker
in Nederland, een grote bloei door. Het zeer toegankelijk
geschreven boek Hoe mensen keuzen maken: de
psychologie van het beslissen geeft in ruim 100
pagina’s een uniek overzicht van de nieuwste sociaalPage 8/17
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psychologische inzichten op dit gebied. In vier
hoofdstukken worden de ‘beperkingen’ van het brein
belicht: - Het irrationele brein. Mensen houden zich vaak
niet aan de regels voor logische en rationele keuzes.
Toch leidt dit soms zelfs tot nog betere beslissingen. Het automatische brein. Onze keuzes worden bepaald
door allerlei onbewuste factoren, en vaak weten we niet
goed waarom we een bepaalde keuze hebben gemaakt.
- Het willoze brein. Zijn we werkelijk vrij om te kiezen?
Tegenwoordig beweert een aantal wetenschappers dat
de vrije wil niet bestaat. Hebben zij gelijk? - Het sociale
brein. Is de mens in hart en nieren een sociaal wezen
dat werkelijk begaan is met andermans lot? Of betreft
het slechts een dun laagje beschaving? In het laatste
hoofdstuk wordt bekeken hoe Nederland eruit zou zien
als beleidsmakers van deze bevindingen gebruik zouden
maken bij het uitzetten van beleid. Hoe kunnen mensen
worden verleid tot een gezondere levensstijl? Tot
energiebesparend gedrag? Tot een verstandige
financiële planning? En misschien kan het zelfs wat doen
aan de chronische politieke ontevredenheid bij de
mensen.
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.
Het sprekende hart van Louise Hay wil je helpen je
kwaliteiten te ontdekken om vanuit je eigen kracht de
uitdagingen van het leven aan te gaan. Als we ons
slachtoffer voelen, hebben we de neiging om ons af te
zonderen. We voelen pijn en angst en blijven hopen dat
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iemand ons komt redden en dat hij onze problemen zal
oplossen. Dit boek wil je helpen je kwaliteiten te
ontdekken, om zo een antwoord te vinden op de
uitdagingen van het leven – niet als slachtoffer, maar
vanuit je eigen kracht. Je zult merken dat je – als je
verbinding maakt met je ‘Innerlijke Zelf’ – een bijdrage
kunt leveren aan een betere kwaliteit van je leven. Het is
een mooi gevoel te beseffen dat je niet afhankelijk hoeft
te zijn van een ander en dat je het vermogen hebt zelf
positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen.
Dat is heerlijk en bevrijdend! Louise Hay laat haar
liefdevolle licht schijnen op situaties waarmee we
allemaal te maken hebben en helpt je in je kracht te
gaan staan. Het is tijd om te ontwaken en te beseffen dat
je veilig bent. Het is mogelijk het nieuwe te omarmen en
(nog) gelukkiger te worden! Ben je bereid te ontvangen?
Het sprekende hart tilt je op. Je wordt er blij van. Een
heerlijk boek om cadeau te geven of te krijgen.
In de kleine Ierse badplaats Castlebay woont Clare
O’Brien. Haar grote droom is ooit aan het benauwde
stadje te ontsnappen. Als ze jaren later de kans krijgt in
Dublin te studeren, kruist haar pad weer dat van David
Power, student geneeskunde en de zoon van de enige
dokter in Castlebay. Ze vallen als een blok voor elkaar
en niets lijkt ze in de weg te staan. Hun relatie wordt op
de proef gesteld wanneer ze door hun ouders
gedwongen worden te trouwen en terug te keren naar
hun geboorteplaats. David geniet van zijn status als
kersverse, rijke dokter. Clare lijdt echter zwaar onder de
afkeurende houding van haar schoonmoeder en de
bemoeienis van haar dorpsgenoten. span lang="ENPage 10/17
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US"Is hun liefde sterk genoeg?
Internationaal bestsellerauteur Erica James heeft met
`De bloemenjaren opnieuw een heerlijke, meeslepende
roman geschreven. Saskia houdt van haar werk als
boekrestaurator. Ze besteedt haar dagen aan het
voorzichtig restaureren van de vele beschadigde en
kwetsbare boeken die haar worden toegezonden. Maar
als ze op een dag een handgeschreven notitieboekje
vindt, dat zorgvuldig verborgen is in een oude Bijbel, is
haar nieuwsgierigheid gewekt. Wie heeft al die moeite
genomen dit document te verbergen, en waarom?
Saskia komt op het spoor van een hartverscheurend
verhaal van liefde in tijden van oorlog
Jook-Liang droomt ervan actrice te worden en te
ontsnappen aan de strenge regels van het Chinese
familieleven. Haar geadopteerde broer Jung-Sum
probeert zijn problemen met zijn seksualiteit en zijn
traumatische jeugd in China te overwinnen door te gaan
boksen. De derde broer Sekky raakt geobsedeerd door
oorlogsspelletjes en leert een verschrikkelijke les
wanneer zijn oppas verliefd wordt op een Japanse man.
De pioenroos beschrijft de herinneringen van de drie
jongste kinderen uit een Chinees immigrantengezin in de
jaren dertig en veertig in Chinatown, Vancouver. Op
prachtige wijze vertellen zij over het Canadese leven,
over de verschrikkingen van de oorlog in hun
geboorteland en over de zoektocht naar hun identiteit.
Bordeaux, jaren vijftig. Terwijl de littekens van een
duister oorlogsverleden nog duidelijk zichtbaar zijn, gaat
het leven in de Franse stad door als voorheen.
Politiecommandant Darlac, die tijdens de oorlogsjaren
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nog heulde met de nazi’s, zit weer op zijn post en in
Algerije dient zich alweer een nieuwe oorlog aan die
vraagt om Franse militairen. De twintigjarige Daniel
verloor tijdens de Duitse bezetting zijn beide ouders,
omgekomen in concentratiekampen. Zelf wist hij de
oorlog te overleven, maar het verleden laat hem niet los.
Als er plotseling een mysterieuze man in de garage komt
waar Daniel werkt, vindt er gelijktijdig in Bordeaux een
serie onverklaarbare gewelddadige acties plaats. Is er
een verband? Politiecommandant Darlac gaat op
onderzoek uit en raakt verwikkeld in een duister kat-enmuisspel. Als zijn betrokkenheid bij de donkere
oorlogsgeschiedenis stukje bij beetje aan het licht komt,
wordt het Daniel steeds duidelijker wat er werkelijk met
zijn ouders gebeurd is. Altijd oorlog is een
ijzingwekkende thriller over de dunne grens tussen goed
en fout, over onomkeerbare keuzes en de gruwelijke
geheimen van een oorlog.
Vijf verhalen rond de kleine pinguïn Pit, die van de
kleinste in de kolonie opgroeit tot man en vader van een
zoon. Prentenboek met zachtgekleurde aquarellen.
Vanaf ca. 4 jaar.

De subatomaire fysica richt zich op de studie van de
allerkleinste bouwstenen van de materie en de
interacties daartussen. Onlangs is het experimentele
gereedschap uitgebreid met de Large Hadron
Collider (LHC) op CERN, in Genève, die een orde
van grootte vooruitgang brengt in bundelenergie en
bundelhelderheid, en condities in het heelal minder
dan een miljardste seconde na de oerknal nabootst.
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De perspectieven die de LHC voor de subatomaire
fysica biedt, alsmede de complimentariteit met
andere faciliteiten, worden geschetst. Maar is de
LHC alleen een peperduur speeltje voor onderzoek
ver van de realiteit? De verdere ontwikkeling van
deeltjesversnellers en deeltjesdetectoren is van
belang voor een breed scala aan andere,
fundamentele en toegepaste disciplines. Tevens
worden enkele gedachten geuit over de rol van
fundamenteel nieuwsgierigheidgedreven onderzoek,
zoals onderzoek met de LHC, in kenniseconomie en
innovatie.
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en
charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde
baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op
zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval
de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je
bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote
doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide,
twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te
volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar
ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar
exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro
beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende
avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze
allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken
memoires van een jonge journaliste die een jaar lang
haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend
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plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen
meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
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
This title is available in the OAPEN Library Page 14/17
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http://www.oapen.org.
Charles en Benjamin Armstrong streven maar één
doel na: een perfecte wereld zonder wreedheden.
Het begin van een ware utopie ligt in hun handen.
Maar de manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele
plan tot uitvoering brengen, is angstaanjagend. Met
microscopisch kleine robotjes - nanobots manipuleren de Armstrongs de hersenen van alle
mensen, zodat de wereld als één brein zal
functioneren. Iedereen zal zijn vrije wil verliezen en
alles zal in handen liggen van de twee broers. De
guerrillagroep BZRK weet waar Charles en Benjamin
mee bezig zijn en wil voorkomen dat hun utopie
werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het recht om
fouten te maken, het recht om menselijk te zijn. Met
biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots
van de Armstrongs aan en proberen zo de mensheid
te redden. Maar wat als waanzin overwint?
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
Het is 1527, en de Sacco di Roma is in volle gang:
een woeste plundering waarbij Rome door een
huurleger volledig onder de voet wordt gelopen.
Terwijl de stad in brand staat weten twee van haar
meest kleurrijke bewoners te ontsnappen. Fiametta
is een wonderschone courtisane, Bucino de dwerg
die haar met raad en daad bijstaat. Vroeg in de
ochtend na de overval gaan ze op weg naar Venetië,
een stad waar, menen zij, het geld op straat ligt.
Bucino is slim, zijn ogen zien alles en hij heeft een
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scherpe tong, Fiametta is mooi en handig. Al snel
doen zij met hulp van een jonge, blinde genezeres
en een scanduleuze dichter uit Rome weer goede
zaken. Maar Venetië is een stad die zo zijn eigen
verlokkingen kent en de grootste uitdaging blijkt
uiteindelijk die jonge, blinde vrouw die hun leven en
uiteindelijk ook hun hart binnen weet te dringen –
met vernietigende gevolgen voor allen.
Een student raakt bezeten van een waardevol,
cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek
uit de 15e eeuw.
Jo Ellen Hathaway is een succesvol fotograaf. Al twintig jaar
wordt ze gekweld door de vraag waarom haar moeder
verdween toen ze nog een kind was. Dan ontvangt ze foto’s,
eerst vreemde close-ups en later een schokkend,
hartverscheurend portret: een foto van haar moeder – mooi,
jong en onmiskenbaar dood. Jo beseft dat het tijd is om terug
te keren naar haar ouderlijk huis in het zuiden van de VS.
Haar broer heeft er een sterrenrestaurant van gemaakt, waar
ook haar zus werkt, na een mislukte carrière als actrice. Voor
Jo er erg in heeft, raakt ze weer verstrikt in de ingewikkelde
familieverhoudingen die ze juist was ontvlucht. De dreiging
die uitging van de geheimzinnige foto’s ervaart ze nog
steeds. En welke rol speelt Nathan Delaney, een knappe
architect, in het geheel?
De 15-jarige Jem wordt slachtoffer van zinloos geweld. Dat
heeft grote gevolgen voor zijn ouders. Verhaal in korte zinnen
en gemakkelijke woorden.
In Danielle Steels roman Onweerstaanbare krachten moet
Meredith Whitman verhuizen naar San Francisco, maar haar
man blijft in New York. Als Meredith een hoge functie
aangeboden krijgt in San Francisco, vijfduizend kilometer
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verderop, is ze dolblij dat haar man haar stimuleert de
uitdaging aan te nemen. Steve vindt dat ze alvast kan
verhuizen; hij verwacht daar ook wel een nieuwe baan
vinden. In zijn hart hoopt hij dat nu de tijd aanbreekt om een
gezin te stichten. Het pakt echter totaal anders uit! Steve
moet een paar maanden langer in New York blijven dan
gepland. Dat heeft een hectisch weekendhuwelijk tot gevolg,
waarin ze ongemerkt elk een eigen leven opbouwen.
Onweerstaanbare krachten beginnen hen uit elkaar te drijven.
Danielle Steel heeft van haar 100 boeken rond de 800
miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van
haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times.
www.daniellesteel.com
Het succesvolle Amerikaanse model Lee Miller arriveert in
1929 in Parijs om haar droom na te jagen: een leven als
kunstenares. Ze ontdekt dat ze liever achter de camera staat
dan ervoor en haalt de beroemde fotograaf Man Ray over
haar te leren fotograferen. Man Ray is een charismatische
figuur, en al snel raken hun levens zowel op professioneel als
op persoonlijk vlak met elkaar verweven. In dit fascinerende
en filmische debuut, dat zich beurtelings afspeelt in het Parijs
van de jaren 30 en het door oorlog verscheurde Europa
tijdens de Tweede Wereldoorlog, treedt Lee Miller uit de
schaduw van deze beroemde man om zelf een glansrol op te
eisen, ondanks alle offers die ze daarvoor moet brengen.
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