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Eliza Martin is een gewilde erfgename. Gelukszoekers omcirkelen haar, van wie er zelfs één
anoniem haar naar het altaar probeert te krijgen. Maar Eliza is niet gek en wil uitzoeken wie er
achter dit complot zit. Daarvoor heeft ze een man nodig die zich tussen haar aanbidders zal
begeven om de dader te vinden. Een man die niet opvalt, een uitstekende danser is, en een
rustig karakter heeft. Jasper Bond is alles behalve dat: te groot, te knap en te gevaarlijk.
Niemand zou ooit geloven dat een intellectueel als Eliza verleid zou kunnen worden door een
actieheld als hij. Maar de combinatie van Eliza’s eigenwijsheid en het mysterie intrigeert hem
zo dat hij de zaak niet kan weigeren. En als het aan hem ligt, zal hij de man zijn die haar hart
verovert...
Het ontrafelen van de meest bizarre medische mysteries 'Een aanrader voor iedereen met een
interesse in de geneeskunde.' – NEMO Kennislink De medische wereld zit boordevol
mysteries. Als een waar detective duikt arts en New York Times-columnist dr. Lisa Sanders in
de meest bizarre, raadselachtige en spannende verschijnselen uit de geneeskunde. Een greep
uit de dossiers: Een 28-jarige man viert zijn verjaardag in de Bahama’s en probeert eens iets
nieuws bij het diner: barracuda. Een paar uur later zakt hij met verschrikkelijke buikkrampen in
elkaar op de dansvloer. Een vrouw van middelbare leeftijd komt opnieuw bij de dokter, na twee
dagen eerder langs te zijn geweest met lichte uitslag op haar handen. De uitslag is inmiddels
paars geworden en als zweepslagen over haar hele lichaam verspreid. Een jonge
olifantentrainer uit een rondreizend circus die ooit een kopstoot kreeg van een zebra, wordt uit
het niets geteisterd door splijtende hoofdpijn, alsof iemand ‘een deur dichtslaat in z’n hoofd’.
In elk van deze zaken is de weg naar de diagnose – en de behandeling – er een vol bizarre en
soms onverklaarbare wendingen. In dit boek toont Sanders aan dat het stellen van de juiste
diagnose expertise, zorgvuldige procedures en soms een tikkeltje geluk vereist. Diagnose
plaatst ons in de schoenen van de dokter en laat ons deze meeslepende en soms
onnavolgbare medische mysteries van dichtbij ervaren. Zie wat de dokters zien, voel hun
onzekerheid – en ervaar de euforie wanneer alles op z’n plek valt.

Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran
uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen
onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De
president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te
steunen die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en
ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het
Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen
onbeschadigd zijn gebleven en zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het
gevaar op raketinslagen toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds
vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de
klok de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
DiagnoseHet oplossen van de meest verbijsterende medische mysteriesSpectrum
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
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aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification
(NIC)'. Deze vierde, herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de zesde
Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van
verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC
zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; - evidence-based; - vanuit de bestaande
praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek; duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - in het veld getoetst; - gecombineerd met
de NANDA-diagnoses.

Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is
binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig
huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor
zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er
achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder
als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te
vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt
Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw
Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op
haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn
geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag
blijven.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag
leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die
erg in de war zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de
politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren
hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en
verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar
iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel.
Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na
een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje
bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet
niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan
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het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
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