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De getraumatiseerde politieagent Jack McGarvey besluit na een verschrikkelijk
bloedbad in Los Angeles samen met zijn gezin te verhuizen naar de kalme bergen van
Montana. Maar het diepe, donkere bos geeft Jack niet de rust en het herstel waar hij op
had gehoopt. Er wonen raadselachtige wezens waarvan niemand hun bestaan ooit
voor mogelijk had gehouden. Wanneer ze 's nachts uit het duister komen op jacht naar
de ziel van de nieuwe inwoners, beseffen Jack en zijn familie dat dit geen nachtmerrie
is, maar de harde realiteit... De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat
bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction
of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst,
waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van
de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst
105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn.
Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Bewerking voor een groter publiek van 29, oorspronkelijk wetenschappelijke, artikelen
over aspecten van palliatieve zorg in Nederland en Vlaanderen. Er is een verdeling
gemaakt in zes onderdelen: problemen, behandeling, palliatieve sedatie, medische
beslissingen rond het levenseinde, de rol van de verpleegkundige, en kenmerken van
de zorg.
This is not an Arab Spring. This is an Arab Revolution of the magnitude of the French
Revolution. Historian, political observer and opinion-maker Koert Debeuf draws this
conclusion from three years of living and working in the heart of the Arab world. Having
travelled extensively in Egypt, Syria, Libya, Tunisia, Jordan, Palestine and Turkey, he
saw from the first row history unfolding. From Tahrir Square to Taksim Square, between
teargas, bullets and bombs. This book gives unique insight into the real fights and
frustrations of the Arab Revolution. In this compilation of blogs, articles and essays the
reader begins to understand the complex realities and ideas behind the revolutions
from Tunisia to Turkey. Some of the pieces even infl uenced Arab and international
politics. In a foreword, Guy Verhofstadt, president of the Alliance of Liberals and
Democrats for Europe and former prime minister of Belgium (1999-2008), sets out a
new vision of European cooperation with the Arab world.
Ballybucklebo: een schilderachtig dorpje in Noord-Ierland. De jonge dokter Barry
Laverty komt daar terecht in een kleine huisartsenpraktijk bij de felle, oudere dokter
O'Reilly. Maar al spoedig neemt Barry het motto van zijn strijdlustige baas over: laat de
patiënten nooit de overhand krijgen! Want de kleurrijke dorpsbewoners, onder wie een
malafide majoor, een zwanger dienstmeisje en een hond genaamd Arthur Guinness,
stellen de onervaren jonge huisarts ernstig op de proef. Als Barry volhoudt zal hij nog
veel kunnen leren over het leven en de liefde - tussen de groene heuvels en dalen van
het charmante Ballybucklebo.
?De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de gelijknamige BBC/HBO-reeks
Parade's End gebaseerd is, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.Dit e-boek
bevat deel 4 van het volledige boek. De overige 4 delen van het boek zijn ook
afzonderlijk verkrijgbaar als e-boek.Parade's End vertelt het epische verhaal van een
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driehoeksverhouding tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en een
maatschappij waarin de waarden en normen op een keerpunt staan. Centraal staan de
Engelse aristocraat Christopher Tietjens, diens mooie, maar wrede vrouw Sylvia en
Valentine Wallop, een jonge suffragette op wie hij hopeloos verliefd wordt.
In een kleine gemeenschap van oudere schrijvers aan de kust van Suffolk wordt één
van de inwonenden vermoord, juist wanneer een hoofdinspecteur van politie er zijn
vakantie doorbrengt.
In Doodsoorzaak, de 7e Kay Scarpetta thriller van Patricia Cornwell, krijgt patholoog-anatoom
Scarpetta te maken met een gecompliceerde samenzwering die haar op de proef stelt als nooit
tevoren. Tijdens de nieuwjaarsavond van het meest bloederige jaar sinds de Burgeroorlog,
duikt patholoog-anatoom Kay Scarpetta in de donkere diepten van een scheepskerkhof. Daar
treft ze de menselijke resten aan van Ted Eddings, een onderzoeksjournalist. Wat voor
exclusief verhaal deed hem in de ijzige Elizabeth River belanden? En waarom belde iemand
Scarpetta met het nieuws van Eddings’ dood nog voor de politie er vanaf wist? Al snel komt
Scarpetta erachter dat deze moord de eerste laag is van een nog veel diepere
samenzwering... Trefwoorden Kay Scarpetta, patholoog, moord, nieuwjaarsavond, Amerika,
scheepskerkhof, scheepswrak
DrExam Part B MRCS OSCE Revision GuideBook 2: Clinical Examination, Communication
Skills & History TakingDrExam Part B MRCS OSCE Revision Guide Book 2Clinical
Examination, Communication Skills and History TakingLibri Pub Limited
Dit is Erica James beste en meest veelomvattende boek, haar stijl is nog nooit zo trefzeker
geweest. The Bookseller Lydia woont al jaren in Venetië. Het is de plek waar ze rust heeft
gevonden en waar ze zich thuis voelt. Op een dag wordt ze totaal van haar stuk gebracht door
een gezicht in de menigte. Het gezicht van deze man brengt het afschuwelijke geheim weer
naar boven waarvan ze geloofde dat ze het diep begraven had... Na de dood van hun ouders
werden Lydia en haar kleine zusje Valerie op jonge leeftijd ondergebracht bij hun grootouders,
die ze voordien nooit hadden ontmoet. Ze komen terecht in een strenggelovig, liefdeloos huis.
Lydia leert voor zichzelf te zorgen, geheimen te bewaren en kan maar weinig mensen
vertrouwen. Ze verdringt bovendien haar verdriet om de dood van haar moeder, waaraan ze
zich schuldig voelt. Nu, meer dan twintig jaar later, moet Lydia uit de schaduwen van haar
beschutte leven in Italië komen en in Engeland haar verleden onder ogen zien. Spannende
roman met donkere kanten over het geluk en de pijn van allesverterende passie die bij een
eerste liefde hoort. Cosmopolitan
Een eerste liefde raakt je altijd tot in de kern van je wezen. Maar alleen de meest wezenlijke
liefde verandert je leven voor altijd. Devorah is een lief meisje dat nooit is afgeweken van haar
strenge chassidische opvoeding. Jaxon is een grappige en slimme nerd die zich nooit
gemakkelijk heeft gevoeld in de buurt van meisjes. Ze hebben hun hele leven doorgebracht in
Brooklyn aan weerszijden van dezelfde straat. Hun paden hebben elkaar nooit eerder
gekruist... Tijdens een orkaan stranden ze samen in een lift, waar het lot ze geen andere
keuze laat dan een verbinding aan te gaan. Hoewel hun relatie ten strengste verboden is,
spreken Devorah en Jax in het geheim met elkaar af en riskeren ze alles om samen te kunnen
zijn. Maar hoe ver kunnen ze gaan?
Een aan leukemie lijdende Engelsman die spoedig zal sterven, wordt door een misdadiger in
de verleiding gebracht om tegen een aanzienlijke som geld twee gevaarlijke maffialeden te
vermoorden.
De debuutroman ‘Nog vijf dagen’ van Julie Lawson Timmer is perfect voor fans van Jojo
Moyes’ ‘Voor jou’ en Lisa Genova’s ‘Ik mis mezelf’. Mara, een 42-jarige succesvolle
advocaat, lijdt aan de ziekte van Huntington – een ongeneeslijke ziekte die haar van de
controle over haar lichaam berooft. Over vijf dagen neemt ze afscheid van haar man Tom en
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dochtertje Lakshmi. Scott en zijn vrouw Laurie nemen over vijf dagen afscheid van hun
pleegzoon Curtis, die teruggaat naar zijn biologische moeder die dan vrijkomt uit de
gevangenis. Scott en Mara kennen elkaar van een internetforum voor ouders van
geadopteerde kinderen, en ze delen een bijzondere vriendschap. Terwijl hun werelden volledig
op hun kop staan, proberen ze tegelijk de laatste dagen met hun geliefden zo gewoon mogelijk
te houden. ‘Nog vijf dagen’ is een ontroerende, rauwe roman over afscheid nemen en hoe het
is als je de controle over je leven verliest.

Voorzien van vele grappige kleurentekeningen komen allerlei onderwerpen aan de orde
die te maken hebben met puberteit en seks. Vanaf ca. 12 jaar.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft
tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij
amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In
Shrewsbury, waar een groot aantal pelgrims bijeen is voor een feestelijke herdenking,
is het weer een drukte van jewelste. Wanneer blijkt dat er in het verre Winchester een
moord is gepleegd, lijkt niemand zich voor het nieuws te interesseren. En toch wordt
broeder Cadfaels aandacht getrokken door een paar gasten die zich wat vreemd
gedragen.Het duurt dan ook niet lang of Cadfael beseft dat die moord helemaal niet zo
ver van zijn bed is...
Een watervlugge afwisseling van literaire generaties en hun tijdschriften, modes en
stromingen, dat is de geschiedenis van de literatuur in Nederland en Vlaanderen tussen
1900 en 1945. Het is de tijd van de opkomst en onder?gang van totalitaire ideologieën
die ook hun sporen nalaten in de letteren. Maar allesbepalend zijn de twee
wereldoorlo?gen die de status? quo van de negentiende eeuw vernietigen. Vlaamse
dichters trekken in de Grote Oorlog ten strijde 'ineen geur van bloed en rozen'. Oorlog
verandert voorgoed de manier waarop schrijvers en dichters in de Lage Landen inde
eerste helft van de vorige eeuw naar de wereld kijken. De literatuur in tijden van oorlog,
getekend door collaboratie en verzet, is integraal onderdeel van deze literatuur
geschiedenis in breedbeeld. Die ruime visie bestrijkt verder bijvoorbeeld het
verschijnsel moderniteit, hoge én lage literatuur, jazz, literaire journalistiek, film, radio,
maar ook de populariteit van vrouwelijke auteurs en koloniale romans. Er staat in 'Bloed
en rozen' geen hek om de Nederlandse letteren. Literatoren in Noord en Zuid lieten
zich inspireren door vakgenoten uit het buitenland en ook die 'literaire internationale'
hoort bij de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
Deze vertaling van het legendarische gedicht 'Beowulf' door J.R.R. Tolkien in modern
Engels is nooit eerder gepubliceerd. Eveneens opgenomen is het hierop geïnspireerde
'Sellic Spell', Tolkiens eigen versie van een Oudengels epos. Tolkiens zoon Christopher
redigeerde opnieuw een werk van zijn vader: ‘De vertaling van Beowulf is een vroeg
werk dat hij in een later stadium nog heeft gecorrigeerd. Deze editie is tweeledig, want
het werk wordt aangevuld door verhelderend commentaar van mijn vader zelf,
gebaseerd op een aantal lezingen in Oxford in de jaren dertig. "Sellic Spell" is een
fantastisch verhaal, geschreven door Tolkien in de vorm en stijl van het Oudengels
waarin "Beowulf" oorspronkelijk is geschreven.’
Presented in a structured question-and-answer format, the second book in this
comprehensive reference addresses the revised syllabus of the Membership of the
Royal College Surgeons’ (MRCS) Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
Beneficial to MRCS OSCE candidates as well as to surgeons, doctors, and medical
practitioners, this didactic guide presents approved, structured clinical-examination
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protocols supplemented with a clinical-examination DVD. Chapters on communication
skills, ethics, and history-taking skills are also included.
De 12-jarige dochter van een Canadese drugsverslaafde groeit op straat op.

Ze was tenger en blond, lief en onschuldig. Zes maanden later heeft ze,
verdronken in een zee van drugs, alcohol en prostitutie, een eind aan haar leven
gemaakt. Patrick Kenzie, privédetective in Boston, gelooft niet in toeval. Hij wil
weten hoe het zover heeft kunnen komen met Karen Nichols. Met behulp van zijn
oude vlam Angela Gennaro komt Kenzie op het spoor van een genadeloze
psychopaat die zijn slachtoffers ertoe drijft zichzelf kapot te maken.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury,
heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij
amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.
De burgeroorlog kost nog dagelijks slachtoffers. Niet alleen eist hij zijn tol aan
mensenlevens, ook behuizingen en gebouwen worden erdoor verwoest. Zo ook
de naburige abdij van Hyde Meade. De kloosterlingen vluchten naar alle
windstreken en zo gebeurt het dat een tweetal broeders zijn toevlucht zoekt in de
abdij van Shrewsbury: broeder Humilis, ooit bijna getrouwd maar nu een devote
kloosterling, en zijn zwijgzame compaan Fidelis.In Shrewsbury wordt Humilis
door het lot geconfronteerd met zijn eenmalige liefde én met de man die nu naar
haar hand dingt. Algauw wordt het lot noodlot, uitmondend in een regelrechte
tragedie.
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze
serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de
bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te
maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al
decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed
boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie
helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden
van prachtige wereldliteratuur werken.
Het is puur toeval dat regisseur Philip Kinkaid in Friendly in New Mexico
terechtkomt. Maar op het moment dat Victoria Ashton - de aantrekkelijke
vrouwelijke sheriff - hem op de bon slingert wegens te hard rijden, weet hij
meteen dat het slaperige stadje dé ideale locatie is voor zijn nieuwe speelfilm.
Helaas is diezelfde sheriff dat niet met hem eens! Dit verhaal is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
Een klassiek avontuur van een van de grootste Europese fantasyauteurs van dit
moment. De Ork broers Balbok en Rammar overleven als enigen een aanval van
de kobolden, maar vergeten het hoofd van hun commandant terug te brengen
naar de stam, zoals de traditie vereist. Prompt worden ze op een
zelfmoordmissie gestuurd: ze moeten de schedel terugroven van de kobolden. Al
snel worden ze vergezeld door de magiër Rurak, die zijn hulp aanbiedt in ruil
voor een klusje dat ze moeten klaren in de elfenstad Shakara. En zo begint het
grote avontuur van Balbok en Rammar. De terugkeer van de Orks is fantasy op
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haar best: orks op een gevaarlijke queeste, magie, vreemde volken, actie en
avontuur, met vaart verteld tegen het decor van een overtuigende wereld.
Presented in a structured question-and-answer format, the first book of this
comprehensive reference addresses the revised syllabus of the Membership of
the Royal College Surgeons’ (MRCS) Objective Structured Clinical Examination
(OSCE). Beneficial to MRCS OSCE candidates as well as to surgeons, doctors,
and medical practitioners, this didactic guide covers the important aspects of
surgical radiology, applied surgical science, critical care, anatomy, surgical
pathology, operative surgery, surgical skills, principles of surgery, and patient
safety. Chapters on communication skills, ethics, and history-taking skills are also
included.
Thinking about a surgical career? About to start surgical training? Do you know
what to expect and how to thrive? The Hands-on Guide to Surgical Training is the
ultimate, practical guide for medical students and junior doctors thinking about
taking the plunge into surgery, and also for surgical trainees already in training.
It’s full of invaluable, practical information and career guidance to ensure you get
the most out of your surgical career. It offers general guidance and advice on
surgical training, together with detailed information on each of the nine surgical
subspecialties, each written by seniors and consultants, as you make both
clinical and career-based choices. Undoubtedly one of the most comprehensive
resources for surgical trainees available, The Hands-on Guide to Surgical
Training will be essential reading throughout your training and surgical career.
Take the stress out of surgical training with The Hands-on Guide!
Na de bloedstollende gebeurtenissen in het najaar proberen Sophie en Wes het
gewone leven weer op te pakken – voor zover hun leven gewoon is, natuurlijk.
Door alles wat er gebeurd is, is nog maar eens duidelijk geworden hoe kostbaar
hun tijd samen is. Ze zetten dan ook alles op alles om er het beste uit te halen.
Helaas wordt hun kortstondige geluk al snel verstoord door een mysterieuze
reeks gebeurtenissen. Sophie wil Wes beschermen, maar hoe bescherm je een
geheim als je zelf nog niet eens de hele waarheid kent en het bestaan van
degene van wie je houdt ernstig bedreigd wordt? Gebroken is het tweede deel in
de mysterieuze Momentumserie van de Amerikaanse auteur Shelena Shorts.
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