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Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand,
en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven
op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...
of haar voor altijd verliezen.
Na 'Hotel Prison' reist Jan De Cock naar slachtoffers die konden vergeven 'Vergeven is
misschien het grootste geschenk dat ik mezelf gegund heb. Geestelijk ben ik toleranter en
zachter geworden. En wat ik al zei, fysiek verdwenen mijn kwalen. Duw me niet in de
slachtofferrol. Uiteindelijk gaat het niet om wat je meemaakt, maar om hoe je ermee omgaat. Ik
heb het wonder van vergeving mogen ervaren. Alleen daarom al is mijn leven de moeite waard
geweest.' - Hank Heijn-Engel, weduwe van de vermoorde Gerrit Jan Heijn. Tien jaar nadat hij
logeerde in gevangenissen wereldwijd om de polsslag te voelen van gedetineerden, neemt Jan
De Cock de rugzak weer op. Deze keer ontmoet hij slachtoffers en nabestaanden van
misdaden die erin zijn geslaagd zich te verzoenen met de daders. Jan spreekt met ouders van
kinderen die werden gedood door Anders Breivik of een jonge schutter op een Canadese
school, met knappe weduwen van 9/11-slachtoffers, met overlevenden van de Rwandese
genocide, met Joodse en Palestijnse ouders die sinds de dood van hun kinderen samen
ijveren voor een geweldloze oplossing van het conflict. Hij speurt in alle windstreken bij koffie
en wodka, bij boterhammen en kerstkalkoen naar de bron van waaruit zij voortleven. Hij luistert
naar hun verhalen, het worstelen met het leed, en het inzicht dat niet 'oog om oog, tand om
tand', maar wel verzoening bevrijdend werkt.
De sublieme roman van de auteur van Vergeef me en Walvismuziek In zijn roman Vleugelslag
onderzoekt Lamb hoe oorlog en geweld mensenlevens onherroepelijk doen ontsporen.
Mythen, psychologie en een familiegeschiedenis die vele generaties teruggaat, vormen de
bouwstenen van deze roman. Wally Lamb heeft met dit boek een literaire krachttoer geleverd,
een meditatie over het menselijk tekort en tegelijkertijd een onverschrokken maar liefdevolle
karakterstudie - precies datgene wat zijn vele fans van hem verwachten. Als de 47-jarige
docent Caelum Quirk en zijn vrouw Maureen, een schoolverpleegster, naar Colorado
verhuizen, komen ze beiden op dezelfde middelbare school te werken. In 1999 keert Caelum
voor een paar dagen terug naar zijn geboorteplaats Three Rivers, Connecticut, om bij zijn
stervende tante te zijn. Wanneer hij op een morgen de televisie aanzet, ziet hij beelden van
hun school: Columbine High School, waar zich op dat moment een drama afspeelt. En hij
weet: zijn vrouw is die dag op de school aan het werk. Maureen bevindt zich inderdaad in de
school en is getuige van het bloedbad. Wonderbaarlijk genoeg overleeft ze het drama, maar ze
betaalt daarvoor een hoge tol: ze kan het trauma niet te boven komen. Caelum en Maureen
ontvluchten Colorado om op de familieboerderij in Three Rivers een illusie van veiligheid te
hervinden. Terwijl Maureen er alles aan doet om weer de oude te worden, stuit Caelum in een
van de slaapkamers van het huis op oude dagboeken, brieven en krantenknipsels. Het
intrigerende verhaal dat zij vertellen omspant vijf generaties Quirks, vanaf de Amerikaanse
burgeroorlog tot Caelums eigen problematische jeugd. Stukje bij beetje reconstrueert Caelum
het leven van de vrouwen en mannen wier erfenis hij met zich meedraagt en hij ontdekt de
schokkende waarheid over zijn eigen afkomst. Lang begraven gevoelens van angst, boosheid,
schuld en verdriet komen boven - maar leiden ook tot inzicht en tot hoop voor de toekomst.
Vleugelslag is een prikkelende en aangrijpende roman. Wally Lamb toont zich een virtuoos
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verteller die dankzij een verscheidenheid aan stemmen en een bonte verzameling personages
een beeld weet te geven van het mensdom in al zijn facetten. De vorige twee boeken van
Wally Lamb, Walvismuziek en Vergeef me, hebben veel lezers geraakt, dankzij hun levendige
verteltrant, groot psychologisch inzicht en bijtende humor. Een van de critici noemde Wally
Lamb een 'hedendaagse Dostojevski', wiens personages niet alleen worstelen met hun
verleden, maar ook met een 'spottende, sadistische God', in wie ze niet geloven, maar tot wie
ze zich niettemin wenden in tijden van nood. (New York Times) '
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 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.
Toen ze tien jaar oud was, schoot Liza Barton haar moeder dood. De rechtbank oordeelde dat
het een ongeluk was. Maar haar gewelddadige stiefvader beweerde dat het een opzettelijke
daad was en de pers gaf hem gelijk. Meer dan twintig jaar later keert Liza, die haar naam is
Celia heeft veranderd, terug naar het huis van haar ongelukkige jeugd. Daar schuilt nog altijd
een dodelijk geheim.
De pop-up staat model voor het primitieve antwoord van de oude media op de nieuwe. Want
de pop-up is een advertentie op internet die vooral hinderlijk is, met informatie waarom je niet
hebt gevraagd. Terwijl de consument bij nieuwe media juist zelf wil bepalen wat hij leest en
waar hij naartoe gaat. Alles is anders sinds internet: waar we ons nieuws halen, waar we
boodschappen doen en waar we nieuwe liefdes vinden. In een razendsnel veranderend
Nederland zijn journalistiek en politiek zombies geworden; ze zijn al dood, maar ze weten het
nog niet. Henk Blanken en Mark Deuze beantwoorden in Popup de vraag: hoe nu verder? In
prikkelende essays schetst dit boek een wereld van geautomatiseerd nieuws, postmoderne
identiteiten, grenzeloze netwerken, blogs, buurtkranten en de grootste bibliotheek sinds
Alexandrië. '
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een
rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte
sierrand.
Het lieflijke landschap van Devon, de rust van het platteland, verpletterende geheimen uit het
verleden: opkrullen op de bank en lezen maar! Een heerlijke feelgoodroman voor de lezers van
Maeve Binchy Mungo, een gepensioneerd acteur, trekt zich terug in een klein dorpje in Devon.
De prachtige verbouwde smidse is een perfecte plek voor zijn vrienden als ze even aan
Londen willen ontsnappen. Een van hen is Kit, die erg van streek is nadat ze een brief heeft
gekregen van haar grote en enige liefde Jake, na jaren van taal noch teken. Hij wil haar graag
weer zien, en Kit weet niet meer wat ze moet doen. De warme nadagen van de zomer worden
versplinterd door geheimen uit het verleden die de rust in het slaperige dorp dreigen te
verstoren. Mungo en Kit zullen zich moeten realiseren dat je de toekomst alleen kunt omarmen
als je het verleden het hoofd durft te bieden. Maar zullen ze op tijd zijn? De pers over de
boeken van Marcia Willett ‘Een goed uitgewerkte familiegeschiedenis, mooie
natuurbeschrijvingen en sfeerbeelden maken het geheel zoals we van de veelgelezen auteur
gewend zijn.’ NBD Biblion ‘Met Willetts veelzijdige, liefdevolle romans waan je je in een
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andere wereld.’ Mustreads.nl ‘Echt een heerlijk boek. Boeiend, ontroerend en volkomen
feelgood.’ Daily Mail
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele
stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de 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.
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.

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.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf
ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij
hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat
ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van
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beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
21 augustus 1986. 's Avonds bij nieuwe maan sterft al het leven in een vallei in
Noordwest-Kameroen uit. Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer
in het gras, net als 1746 mannen, vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten
en palmen staan er onaangeroerd bij. Dit zijn de feiten. Maar wat is er gebeurd?
Stikvallei ontleedt elk facet van deze massale, raadselachtige sterfte in een
thrillerachtig verhaal dat uitwaaiert tot IJsland en Hawaï. Met precisie en
verbeeldingskracht legt Frank Westerman drie lagen van de waarheid bloot,
waardoor het zicht op het mysterie telkens kantelt. Gaandeweg voert hij de lezer
mee door het woud van verhalen dat in vijfentwintig jaar in de dodenvallei is
opgeschoten. Welke woorden hebben zich aan de feiten gehecht en hoe zijn die
uitgegroeid tot mythes? Hoe ontstaan verhalen?
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.
Handboek der Nederlandsche taalMetals AbstractsThe Dentists RegisterAnnual
Report of the Minister of Lands of the Province of British Columbia for the Year
Ending ...The Times Concise Atlas of the WorldDe regenboogkleuren van
Nederlands taalAlgemeen Nederduitsch en Friesch dialecticonHet gouden
uurNieuw Amsterdam
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
De hele olifant in beeld: een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van
vele wijsheidstradities én recente baanbrekende wetenschappelijke
ontdekkingen! Marja de Vries biedt met De hele olifant in beeld inzicht in het
bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Het boek is
een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende
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wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die
met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. De Vries maakt zo in feite
een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar. Het wordt mogelijk om te begrijpen wat
er nodig is om de balans in zowel onszelf als de wereld te herstellen. Omdat
deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op
alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook
gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke
vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met
het grotere geheel.
Tussen de puinhopen van de verwoestende tsunami die Atjeh heeft getro en, is
Nick Stone – die als reddingswerker undercover is – op zoek naar
bewijsmateriaal van illegale dumpingen van chemisch afval. Plotseling worden
Stone en zijn team aangevallen en tijdens het gevecht dat volgt, valt een dode.
Vlak voordat de man sterft doet Stone hem een belofte: een belofte die hij jaren
later nog niet vergeten is. Zes jaar later wordt de zoon van een Russische
oligarch samen met zijn moeder ontvoerd van een luxe jacht in de Seychellen. Er
is maar één iemand die in staat wordt geacht hem terug te vinden en veilig thuis
te brengen: Nick Stone. Het is de gevaarlijkste en meest complexe missie uit
Stones leven. Van de pleisterplaatsen voor de rijken in de Alpen naar de door
gewetenloze war lords beheerste wereld van het door oorlog verscheurde
Somalië – Stone komt terecht in een wereld waarin piraterij, afpersing en verraad
schuilgaan achter nietsontziende ambitie. En wat begon als een
bevrijdingsmissie, verandert onherroepelijk in een wraakactie...
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt
iedere zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd
om de Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan
de Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel
in de gaten te houden. De opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen
gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de
president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt
van haar rol begint het web van gevaar zich om haar te sluiten. Een
adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit
te kopen.
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
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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 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
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