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Als Reba Lafferty wordt geboren is haar rijke vader
Nord Lafferty al ver in de vijftig. Hij verwent haar
schandalig en heeft haar door de jaren heen al
meerdere malen de hand boven het hoofd gehouden
als ze weer eens de wet had overtreden. Maar als hij
er een keer niet is om haar te helpen, wordt ze
veroordeeld voor fraude. Bijna twee jaar later wordt
ze vrijgelaten. Om te voorkomen dat ze onmiddellijk
weer op het verkeerde pad terecht komt, huurt haar
vader Kinsey Millhone in. Wat in de eerste instantie
een makkelijke opdracht lijkt, wordt ineens een stuk
moeilijker als Reba’s oude vrienden haar komen
opzoeken. Vooral haar oude baas Alan Beckwith zou
nog wel eens voor problemen kunnen zorgen...
Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor
strafvermindering in ruil voor een bekentenis. In de
drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van
justitie heeft ze nog nooit een deal gesloten met een
verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat
Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij
een manier verzint om het rechtssysteem op de kop
te zetten, moet ze al haar principes opzij zetten. Een
voor een beginnen verdachten deals af te wijzen.
Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd en
misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs,
probeert Jamie haar sterke tegenstander schuldig te
verklaren.
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Verhalen spelend in een Oosteuropees joods milieu.
Inleiding tot een methode voor het stroomlijnen van
bedrijfsprocessen, het verbeteren van efficiency en
effectiviteit en het vergroten van de
klanttevredenheid.
Het spookt in hotel De Strandparel. Werk aan de
winkel voor de spokenjagers Hedwig Kummelsap,
Tom Tomsky en Hugo MES (Matig Eng Spook). Al
snel blijkt dat het om een GROBLISPO (Griezelig
Onverslaanbaar BLIksemSPOok) gaat. Vanaf ca. 8
jaar
Informatie in korte hoofdstukken over de
veranderingen die er in je lichaam plaatsvinden
tussen je 9de en 15de jaar en over seks en wat daar
allemaal mee samenhangt. Met humoristische,
verduidelijkende tekeningen in kleur. Vanaf ca. 9
jaar.
De knappe woestijnprins Raja al-Somari heeft de
vrouwen voor het uitkiezen. Toch zit hij nu in
Engeland in een rijtjeshuis tegenover Ruby
Sommerton, die zijn huwelijksaanzoek koeltjes
aanhoort. Ruby weet dat ze afstamt van een
koninklijke familie, maar had nooit kunnen denken
dat ze nog eens zou moeten trouwen om de vrede
tussen twee volken te bewaren. Vol tegenzin gaat ze
akkoord met een gearrangeerd huwelijk onder één
voorwaarde: géén seks. Als Raja zijn bruid op een
dag ziet baden in een beschaduwde, kristalheldere
oase, omringd door palmbomen, vraagt hij zich af
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hoe hij ooit met die eis heeft kunnen instemmen...
Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Chronisch depressieve cliënten zitten verstrikt in een
globale manier van denken – dat zij tekort schieten, niets
van anderen te verwachten hebben en dat hun situatie er
een is van een uitzichtloze herhaling van teleurstellingen.
Om het sociaal-emotionele isolement en de daarmee
gepaard gaande depressie te doorbreken stelt CBASP,
een behandelmethode die speciaal is ontwikkeld voor
chronische depressie, de relatie tussen therapeut en
cliënt centraal. De therapeut helpt, met behulp van de
CBASP, de cliënt specifieke situaties te analyseren en
cognities en gedrag te ontrafelen en bij te stellen.
Daarnaast benoemt de therapeut expliciet hoe het
gedrag van de cliënt op hem overkomt. De band tussen
therapeut en cliënt wordt gebruikt om bestaande
interactiepatronen te illustreren en de cliënt bewust te
maken van zijn impact op anderen. Tegelijkertijd doet de
cliënt zo nieuwe ervaringen op die hij kan inzetten om
ook buiten de therapie andere interacties aan te gaan.
Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
(CBASP) voor de behandeling van chronische depressie
is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Elk
deel geeft een sessiegewijze omschrijving van de
behandeling van een specifieke psychische aandoening
weer. Filmpjes met voorbeelden van de therapiesessies
zijn online te raadplegen. De theorie is beknopt en berust
op wetenschappelijke evidentie. Voor de cliënt is er het
bijbehorende werkboek Neem de regie over je
depressie. Protocollen voor de GGZ is bedoeld voor
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psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere
hulpverleners.
De ouders van Jonas Woldemariam zijn zo goed als
vreemden voor elkaar wanneer ze trouwen in een door
geweld verscheurd Ethiopië. Ze brengen de eerste jaren
grotendeels gescheiden door, een hereniging volgt in de
VS. Hun gezamenlijke leven daar verwordt tot een soort
continue wederzijdse haat die eindigt in een scheiding.
Drie decennia later treedt hun zoon Jonas in de
voetsporen van de huwelijksreis van zijn ouders van
Peoria, Illinois, naar Nashville – een poging om te
doorgronden wat hem tot een bijna pathologische
leugenaar heeft gemaakt en tot iemand die het
emotioneel verdoofd zijn als overlevingsstrategie
gebruikt. Mengestu schetst een verpletterend
psychologisch portret van recente immigranten in de VS,
onzeker en vervreemd, met een wens om erbij te horen
en erin te passen, terwijl er tegelijkertijd de rouw is om
het verlies van hun familie, culturele erfenis en sociale
status. Een hartverscheurend, onsentimenteel
meesterwerk. Met De leugen van Jonas Woldemariam
maakt Mengestu alle hooggespannen verwachtingen
over zijn tweede roman meer dan waar.
Maeve, de dochter van de heer van Zeven Wateren,
heeft als kind ernstige brandwonden opgelopen. Lange
tijd had ze het moeilijk met de littekens die haar leven
bepaalden. Na tien jaar bij haar oom en tante op
Harrowfield te hebben gewoond, keert ze terug naar
huis. In de tussentijd is Maeve veranderd in een moedige
vrouw met een speciale gave voor het temmen van wilde
dieren. En ze komt net op tijd. Zeven Wateren is in rep
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en roer. Mac Dara, de kwaadaardige prins van de
Andere Wereld, onderneemt wanhopige pogingen om
zijn enige zoon, Maeves zwager, terug te halen naar zijn
rijk. Om de heer van Zeven Wateren hiertoe te dwingen,
heeft Mac Dara op diens grondgebied een groep
onschuldige reizigers gegijzeld en op wrede wijze
gedood. Als Maeve een van de vermiste reizigers dood
aantreft, is dit het begin van een reeks zware
beproevingen die ze samen met haar broer Finbar moet
ondergaan om een eind te maken aan Mac Daras
gewelddadige heerschappij en is ze vastbesloten zich
door niets of niemand te laten weerhouden. De
oorspronkelijke Zeven Wateren-trilogie, die wereldwijd
een miljoenenpubliek vond, behoort tot het beste werk
van Juliet Marillier. Vlam van Zeven Wateren is, na de
Erfgenaam van Zeven Wateren en de Ziener van Zeven
Wateren, het derde boek dat volgt op deze succesvolle
trilogie.
Note: This pocket book is available in several languages:
English, German, French, Spanish, Dutch.Dit compacte
pocketbook biedt een samenvatting van A Guide to the
Project Management Body of Knowledge, beter bekend
als PMBOK® Guide. Het biedt een snelle introductie en
een helder gestructureerd overzicht van dit framework
voor projectmanagement. Deze pocketguide is bestemd
voor iedereen die meer wil weten over de PMBOK®
Guide of over een systematische aanpak voor
projectmanagement. Dit boek is ook zeer nuttig voor
projectteamleden in een omgeving waar gebruik wordt
gemaakt van de PMBOK® Guide.De doelstelling van dit
pocketboekje is:- Snel inzicht bieden in de inhoud van de
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PMBOK® Guide en van het Project Management
Institute (PMI) als organisatie.- Bewustwording creëren
bij een breder publiek over de waarde voor hen van de
PMBOK® Guide en PMI. Het behandelt de essentiële
onderwerpen en thema s op het gebied van
projectmanagement volgens de PMBOK® Guide: - de
essentiële terminologie en definities binnen het
vakgebied projectmanagement;- een beknopt overzicht
van de activiteiten van PMI Inc., en de standaarden die
door deze organisatie zijn ontwikkeld: PMBOK® Guide,
Standard for Project Portfolio Management, Standard for
Program Management en andere standaarden.- de
essentie van de Projectlevenscyclus en -organisatie. - de
essentiële kennisgebieden en processen van
projectmanagement.De inhoud van dit boek is
gebaseerd op de PMBOK® Guide 5th edition uit 2013.
Kortom, dit boekje is een complete maar beknopte
beschrijving van de PMBOK® Guide, voor iedereen die
te maken heeft met projecten of projectmanagement, en
dat voor slechts 15,95!
Massachusetts, 1763. Susanna Smith is opgegroeid met
alles wat ze wilde, maar gedraagt zich verre van
verwend. Vol overgave zet ze zich in voor de
minderbedeelden in de stad. Ze hoopt dat ze een rijke
man zal vinden, zodat ze haar werk voor de armen kan
voortzetten. Op een dag ontmoet ze de intelligente, maar
arme boerenzoon Ben Ross, die als een blok voor haar
valt. Hij is niet de rijke huwelijkskandidaat waarop ze had
gehoopt, maar hij deelt wel haar verlangen naar
gerechtigheid.
Laat de duivel rusten heeft alle ingrediënten waar
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Verdon om wordt geroemd: scherpe personages, zwarte
humor, ingenieuze deductie en spetterende
ontknopingen. Maar er is meer: een aanmoediging om in
jezelf te blijven geloven.Een jonge vrouw vraagt Daves
hulp bij het maken van een documentaire over een
beruchte reeks moorden. Kort daarna beginnen de
bedreigingen: een pijl in zijn tuin, een kelder vol
boobytraps. Het wordt steeds vreemder naarmate hij
zich meer verdiept in de tien jaar oude zaak van de
Goede Herder. Iedereen weet dat die zaak is opgelost,
en niemand zou dat aanvechten... behalve uiteraard
Dave Gurney.
Australië, 1936. Ellie wordt als 14-jarig weesmeisje
dolend in de verzengende hitte van de outback
gevonden door de tweeling Charlie en Joe. Ze brengen
haar naar het enige familielid dat ze kent, tante Aurelia,
op haar grote veehouderij Warratah. Hier groeien de drie
op tot jonge volwassenen. Dan breekt de Tweede
Wereldoorlog uit. Ellie heeft Joe in haar hart gesloten,
maar het is de vileine Charlie die als enige terugkomt.
Ondanks alles heet Ellie hem welkom maar Aurelia
wantrouwt Charlies motieven, en niet ten onrechte Jaren
later is het aan Ellie om aan haar inmiddels volwassen
dochters de waarheid te vertellen over wat er destijds is
gebeurd. Maar daarvoor moet ze wel enkele
beschamende geheimen van Warratahs geschiedenis
prijsgeven. Ellie hoopt dat haar dochters sterk genoeg
zijn voor de naderende storm. Tamara McKinley groeide
op in Australië en woont sinds lange tijd in Engeland.
Jaarlijks keert ze terug naar Australië voor onderzoek
voor haar nieuwe boeken die wereldwijd bestsellers zijn.
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Ze schreef onder meer `Woestijnwind , `Morgenrood en
`Kind van de oceaan .
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar
gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer
boven water te kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke
en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing
biedt hij haar financiële steun én vraagt hij haar ten
huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje
te kunnen adopteren. Hoewel Sabrina er een bloeiend
bedrijf voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar
huwelijk alleen maar op papier zal bestaan. Of beloven
Javiers zwoele blikken toch meer?
Note: This book is available in several languages: Dutch,
English.Endorsed by ASL BiSL Foundation Zelfevaluatie
is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de
manier van werken en de resultaten die dit oplevert.
Door het invullen van de ASL Zelfevaluatie krijgt u inzicht
in de mate waarin applicatiemanagement en daarbij
behorende processen/ activiteiten binnen uw organisatie
zijn ingericht.Belangrijk doel bij deze zelfevaluatie is niet
alleen het verschaffen van inzicht in de mate waarin
bepaalde processen zijn ingericht, maar vooral ook het
inzichtelijk maken van de beperkingen van de
organisatie en de gevolgen die dit heeft voor de
(continuïteit en kwaliteit) van de dienstverlening. Aan de
hand van de resultaten kunnen vervolgens gericht acties
worden uitgezet ter verbetering.The eBook ISBN
9789087537739 is only available via Van Haren
Publishing
Lang geleden is er een vloek over een van Jacks
voorvaders uitgesproken. Deze piratenvloek heeft Jack
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geërfd. Op straat wordt hij steeds onverwacht
aangevallen door mensen die ineens in piraten
veranderen. Vanaf ca. 9 jaar.
Leonardo is een genie – in zijn eigen ogen, tenminste !
De doldwaze karikatur van de beroemde Leonardo da
Vinci, beroemd door zijn damesportretten met
raadselachtige glimlach, vindt de potsierlijkste machines
uit, waarvoor hij zijn Leerling als proefkonij
Het lichaam van een student wordt gevonden in de
streng afgesloten militaire academie van Venetië. Het is
de zoon van arts en voormalig parlementslid dokter
Moro, die een smetteloze reputatie heeft. Dokter Moro
en zijn vrouw weigeren te geloven dat hun zoon
zelfmoord heeft gepleegd. Toch zijn ze niet erg bereid
mee te werken aan het onderzoek. Commissario Brunetti
ontdekt verontrustende feiten die angstvallig stil worden
gehouden door de machtige elite van zijn land in het
algemeen en door het echtpaar Moro in het bijzonder.
Autobiografische teksten en brieven van de Nederlandse
schrijver (1932-2011) over zijn jeugd in Amsterdam-Zuid.
De archieven die door de Nederlandse
archiefinstellingen worden beheerd hebben waarde als
bron voor de geschiedenis en als cultureel erfgoed. De
erfgoedwaarde is de laatste tijd centraal komen te staan.
Archieven worden in dienst gesteld van de beleving van
de eigen geschiedenis door het grote publiek ter
bevordering van identiteits- en gemeenschapsvorming.
Die politieke agenda kan botsen met de professionele
archivistische eisen die aan het verzamelen, ontsluiten
en presenteren van archieven worden gesteld en met de
objectiviteit en onpartijdigheid die daarbij van
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archivarissen wordt verlangd.
De nieuwe internationale erotische sensatie, waarvan al
meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht.
Tachtig dagen blauw is een spannende, verleidelijke,
overrompelende liefdesgeschiedenis die je doet snakken
naar meer. Summer is een violiste bij een groot orkest
en woont sinds kort in New York. Onder het toeziend oog
van haar dirigent, Simón, bloeit haar carrière op. Maar
een nieuwe stad, en nieuw succes, brengen nieuwe
verleidingen met zich mee, en het duurt niet lang of
Summer is terug in een gevaarlijke, geheime wereld van
intriges en verlangens die ze dacht achter zich te hebben
gelaten. Intussen voelt hoogleraar Dominik, haar
Londense minnaar, zich gefrustreerd door Summers
afwezigheid. Hij besluit naar New York te gaan omdat hij
niet langer zonder haar kan leven. Maar terwijl hij denkt
Summer tegen haar duistere kant in bescherming te
kunnen nemen, realiseert hij zich niet dat zijn eigen
passies misschien wel veel destructiever kunnen zijn
voor hem _ en voor haar. Tachtig dagen blauw, het
spannende tweede boek in de reeks van Vina Jackson,
is zo mogelijk nog verleidelijker dan het eerste. Vina
Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers,
die voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is
een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook
werkzaam is in de Londense City. Lezersreacties:
`Fantastisch, je moet alle drie de boeken lezen. Zeer de
moeite waard en een goede verhaallijn. Onmogelijk om
weg te leggen! `Een duister erotisch verhaal over
overheersing en onderwerping.
"Het rijengrafveld op de Donderberg bij Rhenen is de
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grootste, langst gebruikte en mogelijk rijkste
vroegmiddeleeuwse begraafplaats van Nederland. De
ruim 1100 begravingen waaronder zo'n 300 crematies en
14 paardengraven, dateren van circa 375 tot 750 na Chr.
De graven bevatten meer dan 3000 voorwerpen die zich
nu in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
bevinden. Ze vormen opvallend rijke collecties sieraden,
kralen, keramiek, glaswerk, wapens, werktuigen en
hergebruikt Romeins materiaal. Landschappelijk bevindt
het grafveld zich op de oostelijke punt van een stuwwal,
die ook andere vroegmiddeleeuwse vondsten opleverde,
waaronder een goudschat en een muntschat, maar ook
rijke prehistorische graven."--Cover.
Isadora Conroy heeft een goedlopende antiekwinkel. Ze
is dol op mooie spullen en weet altijd wel iets
interessants op de kop te tikken. Zoals op die dag
waarop ze bij een veiling een partij curiosa bemachtigt zonder te weten dat ze daarmee kostbare kunstschatten
in huis haalt. Hoofdinspecteur Jed Skimmerhorn heeft na
de gewelddadige dood van zijn zus ontslag genomen bij
de politie. Maar wanneer er in het appartement van zijn
overbuurvrouw - dat van Isadora - wordt ingebroken,
biedt hij haar toch zijn hulp aan. Samen proberen ze uit
te vinden wat de inbreker zocht, en zo komen ze op het
spoor van een gewetenloze kunstdief. Een man die zelfs
niet terugdeinst voor moord. De vrolijke Isadora en de
norse Jed zijn als water en vuur. Geen van beiden wil
dan ook toegeven aan de aantrekkingskracht tussen
hen. En dus proberen ze hun ontluikende gevoelens weg
te stoppen, niet beseffend dat ze daardoor iets veel
waardevollers dreigen te verliezen dan de kunst die hun
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leven bedreigt... Eerder verschenen onder de titel Villa
Curiosa
Problemen van cliënten spelen op verschillende niveaus:
micro-, meso- en macroniveau. In de praktijk grijpen
maatschappelijk werkers veelal gelijktijdig of na elkaar in
op alle drie de niveaus, meestal impliciet en zonder
overleg met beroepsgenoten. Deze keuzes maken zij
vanuit hun vakkennis. Dit boek vergroot het inzicht hoe
keuzes tot stand komen en wat erop van invloed is. Het
geeft diverse hulpmiddelen en modellen die daarbij direct
kunnen worden ingezet. In de eerste helft van het boek
schetst Verharen een theoretisch kader. In de tweede
helft vertaalt Nicolasen dit naar de praktijk, in de vorm
van een good practice. Het boek is geactualiseerd en
aangepast aan het nieuwe opleidingsprofiel.
‘Een jongen van vijftien schiet zichzelf dood met een
wapen dat zes jaar geleden is gestolen uit de
spreekkamer van een dokter. Dat maakt me
nieuwsgierig, ja.’ De zelfmoord van Gregory Hesse een leerling aan een prestigieuze school in LA - is een
schok. Zijn moeder weigert te geloven dat haar zoon
zichzelf heeft doodgeschoten en weet rechercheur
Decker ervan te overtuigen deze zaak nader te bekijken.
De zelfmoord van de jongen zorgt ook voor onrust bij
Peter Decker en Rina Lazarus zelf. Gabe Whitman - de
15-jarige zoon van een moordenaar - woont al een jaar
bij hen in huis. Hoewel hij zich gemakkelijk lijkt aan te
passen, realiseren ze zich dat hij zo zijn geheimen
heeft... Als niet lang na Gregory’s zelfmoord een
leerlinge aan dezelfde school de hand aan zichzelf slaat,
is één ding duidelijk: dit kan geen toeval zijn. De dood
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van het meisje zet Decker op het spoor van een uiterst
naargeestig groepje rijke, bevoorrechte jongeren met
een gevaarlijke voorliefde voor geweld en wapens. 'Wat
P.D. James voor de Britse detectives heeft gedaan, doet
Kellerman voor de Amerikaanse politiethriller, ze tilt hem
naar een hoger niveau.' - Richmond Times-Dispatch
'Genadeloos, uitstekende plot en met vaart geschreven.'
- Observer 'Kellerman schept een claustrofobische sfeer,
tegen een achtergrond van verderf, geweld en
wantrouwen.' - Sunday Telegraph
Sweet MagnoliasWaarom zou ze het lot niet een klein
beetje helpen?Deel 3Helen Decatur stelt het liefst
duidelijke doelen. Dat is ook hoe ze haar rechtenstudie
heeft voltooid, haar eigen kantoor heeft geopend en het
heeft geschopt tot een zeer succesvolle
echtscheidingsadvocaat. Maar het behalen van deze
doelen was een makkie vergeleken met de uitdaging die
ze nu boven aan haar lijstje heeft staan: het
moederschap. Niet het minst omdat de gelukkige vader
vooralsnog onbekend is!Helen is er echter het type niet
naar om rustig af te wachten. Dus neemt ze zich voor de
knappe - en overtuigd kinderloze - Erik Whitney te
verleiden. Dat hij geen idee heeft wat ze werkelijk van
plan is, daar denkt ze later wel over na. Alleen wordt het
wel heel erg ingewikkeld wanneer ze verliefd op hem
wordt...
S NACHTS IS HET GEVAARLIJK IN HET WOUD
Nieuwsgierig? Het was geen hert waar mijn vader mee
aan kwam lopen. Het was een meisje. Haar nek was
naar achteren gebogen, haar blote armen glansden in
het maanlicht. Haar kleren waren drijfnat. Emily's vader
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wordt beschuldigd van moord op een meisje. Emily is
zeker van zijn onschuld en gaat op onderzoek uit.
Daarbij ontmoet ze Damon, de vriend van het meisje.
Zijn alibi blijkt niet waterdicht... Met man en macht
probeert Damon zich meer van die fatale nacht te
herinneren. 'Veel meer dan een misdaadverhaal, het
gaat over relaties, over grenzen gaan, de schade van
roddel en leugens en collectieve verantwoordelijkheid.'
The Bookseller Lucy Christopher schrijft over gewone
jongeren in extreme situaties. Ze schreef ook Dreigende
stilte. 'Een nieuwe levendige stem voor tieners.' Melvin
Burgess
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.
Beschrijving van de geschiedenis, geloofsleer en visie op
huidige levensproblemen van de oosters-orthodoxe
kerken.
Alex Cross heeft eindelijk zijn vriendin Brianna Stone ten
huwelijk gevraagd. Maar de feestelijkheden moeten
worden uitgesteld als twee corrupte politici worden
neergeschoten. De onbekende schutter maakt nog meer
slachtoffers en wilde theorieën doen de ronde: gaat het
hier om een held of een crimineel? De zaak loopt uit de
hand en Alex Cross wordt samen met FBI-agent Max
Siegel op de zaak gezet. Maar terwijl zij bekvechten over
de taakverdeling gaat het moorden door. Er is een
professional aan het werk die zijn slachtoffers door en
door kent. Dan krijgt Alex Cross een telefoontje van zijn
grootste vijand, Kyle Craig. Het Meesterbrein is
neergestreken in Washington D.C. en zijn enige doel is
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om voorgoed af te rekenen met Cross, en zijn gezin.
Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe
werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny.
Een adembenemend knappe man doet open. Tot haar
verbijstering gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít
misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna
blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten
worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou zijn je
hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
Historisch overzicht van de culturele en politieke
ontwikkelingen in Japan sedert de doorbreking van het
isolement van dat land door de Amerikanen in 1853.
Mo Hayder Poppenspel Als onverklaarbare
stroomstoringen leiden tot een serie gruwelijke
incidenten op de beveiligde krankzinnigenafdeling van
Beechway, slaat de angst van de patiënten over op de
medewerkers. Ondanks de aanzwellende hysterie
probeert psychiatrisch verpleger AJ de rust te
handhaven. Rechercheur Jack Caffery is op zoek naar
het lichaam van een vermiste vrouw. Hij weet maar al te
goed hoe het voelt als je er niet in slaagt iemands
geliefde te vinden. Als AJ Caffery vraagt of hij kan
helpen bij de problemen in Beechway, moeten beide
mannen een bittere waarheid in hun leven accepteren.
Voordat ze het pure kwaad in de ogen kunnen kijken. Mo
Hayder vestigde in één klap haar reputatie met de
angstaanjagende thriller Vogelman. Later volgden De
behandeling, Tokio, Duivelswerk, Ritueel, Huid, Diep en
Rot. Poppenspel is Hayders zesde boek met Jack
Caffery in de hoofdrol. 'Mo Hayder heeft een enorm
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vermogen om haar lezers te choqueren en te verrassen.'
Karin Slaughter
Onvoorspelbaar verleden is een multimediale methode
voor geschiedenisonderwijs op de pabo, maar wordt ook
toegepast binnen de lerarenopleiding geschiedenis. Het
boek geeft een rijk en geïllustreerd en compleet
overzicht van de vaderlandse geschiedenis in een
Europese en mondiale context. De leerstof biedt een
gedegen basis voor de eigen ontwikkeling en dit sluit
goed aan bij de praktijk van de basisschool. Aan de hand
van beeldvorming (kaarten, tijdsbalken en
ooggetuigenverslagen), opdrachten (met of zonder cdrom) en tips kunnen studenten hun overzichtskennis stap
voor stap verwerven. De cd-rom is het hulpmiddel
waarmee studenten de stof nog beter kunnen verwerken.
De student kan zich per tijdvak en onderwerp
voorbereiden op het maken van een toets, het schrijven
van een verslag, een studieopdracht uitvoeren, of een
les of thema ontwerpen. Hij doet dit in zijn eigen tempo
en op zijn eigen manier. De student heeft daarbij
verschillende bronnen tot zijn beschikking (beeld, video,
geluid, tekst) en kiest zelf welke informatie hij nodig
heeft. De cd-rom laat studenten het verleden beleven
zodat ze beter gevoel krijgen voor het geven van
geschiedenisles op school. Op de adio cd (The musical
history tour 1200 - 2000: Pessengers in time) zijn de
volgende liederen te vinden. - Hunters and Farmers
(12000 - 3000 BC) - Ancient Civilisations (3000 - 500
AC) - Monks and Knights (500 - 1000) - Cities and States
(1000 - 1500) - Discoverers and Reformers (1500 1600) - Regents and Rulers (1600 - 1700) - Wigs and
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Revelutions (1700 - 1800) - Citizens and Steamengines
(1800 - 1900) - Worldwars (1900 - 1950) - Television and
Computer (1950 - 2000) - Future (2000 - ).
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