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Wenen, 1777. De beroemde arts Franz Anton Mesmer krijgt een schijnbaar ongeneeslijke patiënte op consult: het wonderkind Maria Theresia. De blindheid van het meisje, dat prachtig piano
speelt, is al door vele artsen onderzocht, maar steeds zonder resultaat. Mesmer is ervan overtuigd dat hij haar de hulp kan bieden die ze nodig heeft. Bovendien hoopt hij dat deze
spectaculaire casus hem de erkenning van de academische wereld zal geven waar hij al zo lang naar verlangt. Hun gedeelde liefde voor muziek zorgt ervoor dat er een band ontstaat tussen
Mesmer en Maria, en zijn ongebruikelijke geneeskundige methoden lijken bij het meisje aan te slaan Nachtmuziek is een krachtige, schitterend geschreven roman over ziekte en gezondheid,
muziek en wetenschap. In een prachtige, heldere stijl neemt Alissa Walser de lezer mee naar het Wenen van de achttiende eeuw en vertelt ze het fascinerende verhaal van een ambitieuze
arts en zijn uitzonderlijke patiënte.
Om aan de progroms te ontkomen emigreert een Russisch-Joods gezin rond 1900 naar Boedapest om als zigeunerorkestje de kost te verdienen.
‘Wie in dit land niemand heeft gedood, heeft geen toekomst.' Aan de hand van de avonturen van een loser – die vaak slecht aflopen – en de tientallen mensen die hij kent en onderweg
ontmoet, vertelt 35 Doden de geschiedenis van Colombia van de afgelopen veertig jaar. 35 Doden is een roman die barst van vitaliteit en tragedie, beide altijd aanwezig in de wrange
geschiedenis van dit land. Een roman als een wervelwind: verdwaalde revolutionairen, filosoferende drugshandelaars, strak-zakelijke marionettenspelers en vriendelijke moordenaars – en te
midden van dat alles een held, die altijd aan de verkeerde kant lijkt te staan. Adembenemend. Ontstellend. Boeiend.
Het waargebeurde verhaal van de CIA-spion die opeens op de dodenlijst stond Supernotes is het verhaal van de Italiaanse undercoveragent Kasper, die tijdens een CIA-missie in Cambodja
wordt verraden. De Cambodjanen smijten hem in de gevangenis, met de intentie hem geruisloos te laten verdwijnen. De CIA wil ineens van hem af en gebruikt daar de genadeloze
Cambodjaanse gevangenisbewaarders voor. Kasper overleeft de onmenselijke omstandigheden, mede dankzij het smeergeld dat zijn familie stiekem betaalt. Hij zou Cambodja nooit meer
levend mogen verlaten, maar hij weet te ontsnappen. De reden dat Kasper moet verdwijnen is dat hij heeft ontdekt dat er een parallelle economie bestaat. Die economie wordt gebruikt om
ongeoorloofde operaties van de Verenigde Staten te financieren. Ook de Mossad, de IRA en de internationale drugshandel zijn hierbij betrokken. Supernotes trekt de lezer mee in de wereld
van spionage en geheime wereldwijde missies. Het angstaanjagendste aspect van dit verhaal? Het is allemaal waar gebeurd: Agent Kasper bestaat. Agent Kasper is half Italiaans en half
Amerikaans. Hij leeft tegenwoordig ondergedoken. Luigi Carletti is een Italiaanse onderzoeksjournalist met meerdere boeken op zijn naam.
Romantiek in combinatie met heerlijke, expliciete seksscènes de bij talloze vrouwen een gevoelige snaar raken. Abbi Glines is in de VS al jarenlang een bestsellende auteur van romantische
fictie, maar sinds er vorig jaar de zogenaamde 'uncensored' versies verschenen, zijn de verkoopcijfers torenhoog gestegen. Ashton is het zat braaf te zijn, en ze heeft ook geen zin meer om
de ideale vriendin van Sawyer Vincent te spelen. Sawyer is perfect, een ware droomprins, maar hij is nog maar net vertrokken op een sportieve zomervakantie of zijn neef Beau is al in zicht
Beau is de meest sexy verschijning die Ashton ooit heeft gezien en hoewel ze weet dat ze uit zijn buurt moet blijven voelt ze zich zeer tot hem aangetrokken. Beau houdt van zijn neef Sawyer
als van een broer, dus het laatste wat hij wil is zijn vriendinnetje afpakken. Daarom blijft hij bij Ashton uit de buurt, hoewel hij tot over zijn oren verliefd op haar is. Maar hoe verder Ashton en
Beau uit elkaars buurt proberen te blijven, hoe meer ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Totdat ze er op een gegeven moment geen weerstand meer aan kunnen bieden

Gezond afvallen was nog nooit zo gemakkelijk Allen Carrs Stoppen met roken heeft wereldwijd miljoenen mensen geholpen te stoppen met roken. In dit boek richt hij zijn
logische en eenvoudige methode op voeding. Er wordt je niets verboden, hij biedt je alleen een aantal principes die leiden tot een gezonder eetpatroon, een goed gevoel en
gewichtsverlies – voor altijd. In korte hoofdstukken legt hij zijn vijf instructies en elf principes uit. Het komt erop neer dat deze methode ervoor zorgt dat je geniet van wat je eet,
dat je de smaken optimaal proeft én afvalt. Je kunt eten wat jij het lekkerste vindt en je natuurlijke instincten volgen zonder schuldgevoel of spijt. Je geniet van verse producten,
neemt afscheid van problemen met spijsvertering, je verandert je smaak en kunt de signalen van je lichaam beter opvangen. De pers over Eindelijk je streefgewicht ‘Een andere
benadering, een geweldig succes.’ The Sun
Vijf jaar nadat de dan 12-jarige Buck samen met zijn zwarte vriendin een lijk heeft gevonden, vertelt hij over de gebeurtenissen die volgen en leiden tot een rechtszaak.
Billie is een ordinair trailer trash-meisje, Franck is een fragiele homoseksueel en allebei zijn ze buitenbeentjes op school. Beiden hebben het zwaar: Billie komt uit een
gewelddadig gezin, Franck kampt met de verwachtingen van zijn gegoede ouders. Als ze samen een scène uit een toneelstuk moeten instuderen, ontstaat er vuurwerk. Het is
het begin van een vriendschap voor het leven, al verliezen ze elkaar soms jarenlang uit het oog, bij elkaar kunnen ze altijd terecht. En dan besluiten ze samen een nieuw leven te
beginnen in Parijs, de stad van de vrijheid.
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Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
"Een tijdlang heb ik mij afgevraagd of ik de zeer oneerbiedige conclusie uit De essays wel citeren zou, omdat ik bang was delicate oortjes af te schrikken: 'Toen de grote Aesopus zijn meester
eens onder het wandelen door zag pissen, riep hij uit: "Wat, moeten wij zo meteen ook nog onder het rennen kakken?" Laten we zuinig omgaan met onze tijd; dan nog blijven er veel ledige,
slecht benutte uurtjes over.' Een hele levensfilosofie is aldus samengevat in een paar treffende woorden. De mannen van de renaissance zeiden frank en vrij wat ze dachten. Het laatste
hoofdstuk van De essays, â Over de ervaringâ , geeft Montaignes ultieme wijsheid weer, die vaak wordt geassocieerd met het epicurisme. Laten we de tijd nemen om te leven, laten we de
natuur volgen, laten we genieten van het moment en ons niet haasten." Dit zijn de woorden van Antoine Compagnon. In veertig korte hoofdstukken nodigt hij ons uit om een zomerse en
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stimulerende Montaigne te ontdekken. Hij laat tegelijkertijd de historische diepgang en het actuele belang zien van De essays.
Patrick Rush is 33 en mislukt als journalist. Hij droomt van een groots en meeslepend leven als schrijver. In een poging die droom te verwezenlijken wordt Patrick lid van een schrijverskring.
De wekelijkse ontmoetingen met andere kleurrijke aspirant-auteurs leveren veel inspiratie op. Vooral het horrorverhaal the Sandman dat een van hen voordraagt maakt indruk. In dezelfde tijd
wordt de stad opgeschrikt door een seriemoordenaar. De media noemen hem the Sandman. Patrick ''leent'' het gegeven van the Sandman als basis voor zijn eerste roman. Het boek wordt
een bestseller en Patricks droom lijkt uitgekomen.
Tel Aviv, de jaren tachtig. Een schrijver van middelbare leeftijd drinkt wat in een café voorafgaand aan een lezing die hij later die avond moet geven. Hij kan het niet nalaten zijn omgeving te
observeren en bewondert de heupen van een serveerster. Een volledig leven ontvouwt zich voor zijn ogen: hij stelt zich haar eerste liefde voor, maar ook de latere teleurstellingen die ze zal
moeten verwerken. De schrijver luistert een gesprek af tussen twee mannen en weer slaat zijn verbeelding op hol. Tijdens de lezing is het niet anders: terwijl hij zich verbaast over het gemak
waarmee de woorden uit zijn mond rollen, kan hij niet anders dan de levens van de aanwezigen in te vullen. Verzen van het leven en de dood is een warme en humoristische ode aan de
verbeelding en een meditatie op het schrijverschap die alleen maar door Amos Oz geschreven had kunnen zijn.
De veertienjarige Gieles woont met zijn ouders en oom als een van de weinige overgeblevenen pal naast een landingsbaan van Schiphol. Met hulp van een koppel ganzen, een buurman en
een meisje op internet ontwikkelt hij een miraculeus maar gevaarlijk plan om de liefde van zijn afwezige moeder te winnen. Glijvlucht is een ontroerend verhaal over liefde, vriendschap,
dromen en de drang er het beste van te maken. ‘Anne-Gine Goemans heeft een heel bijzonder en prachtig boek geschreven.’ – Bert Wagendorp, de Volkskrant ‘Een boek waarnaar je
heimwee krijgt zodra je het dichtslaat.’ – Peter Buwalda ‘Goemans betoont zich wederom een vlot vertelster.’ – Trouw ‘Een actueel en een historisch boek, een avontuurlijk jongensboek en
een zedenschets, een streekverhaal en een ontwikkelingsroman.’ – NRC Handelsblad ‘Een origineel, humoristisch en meeslepend verhaal.’ – Judith Koelemeijer ‘Een meeslepend verhaal
over een hartveroverende puber.’ - AD
Abnousse Shalmani is acht jaar wanneer ze haar hijab uittrekt op het schoolplein in Iran. Korte tijd later vlucht ze met haar familie naar Parijs, waar ze verlost denkt te zijn van beperkende
kledingvoorschriften. Niets blijkt echter minder waar. Salman Rushdie publiceert zijn Duivelsverzen en de hijab staat opnieuw in het centrum van de belangstelling. Abnousse vecht voor haar
vrijheid, die ze uiteindelijk vindt door het werk van Marquis de Sade. In een verhaal waarin biografie en fictie door elkaar lopen, doet Abnousse Shalmani verslag van de strijd van vrouwen
voor vrijheid. Khomeini, Sade en ik gaat over emotionele, seksuele en intellectuele ontwikkeling, verpakt in een sterke, luchtige stijl.
Een man wordt gearresteerd in Zweden, hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Tijdens de verhoren komen de politiemensen die met de zaak belast zijn erachter dat de man
eigenlijk niet bestaat. Hij is dood. Hij stierf zes jaar geleden in een cel op Death Row, in een zwaarbeveiligde gevangenis in de VS, terwijl hij wachtte op de voltrekking van zijn doodvonnis ...
1895. Saleh Rajani, een paranormaal begaafde Arabische jongen, woont met zijn moeder op een groot landgoed vlak bij de islamitische stad Jaffa. Hij heeft last van visioenen over verwoestingen die zijn volk
te wachten staan. Hij wordt door iedereen uitgelachen als hij voorspelt dat er op de plek van hun landgoed drie reusachtige torens zullen worden gebouwd. Alles verandert als de knappe en energieke joodse
jongeman Isaac Luminsky hun leven komt binnenstormen, een van de kleurrijkste figuren van de eerste golf zionisten in Palestina. Hij zet zijn zinnen op het vruchtbare landgoed, knoopt vriendschap aan met
Saleh en wordt verliefd op Salehs moeder. Het noodlot slaat toe. Door gebruik te maken van bestaande brieven en dagboeken schetst Alon Hilu in deze spraakmakende roman een authentiek beeld van de
tragiek van de landonteigening van de Arabische bewoners van Israël. Huize Rajani is niet alleen een uitzonderlijke literaire prestatie, maar ook een bruisende, opwindende en ontroerende roman die je recht
in je hart raakt.
Il volume si propone come supporto didattico per gli studenti dei corsi universitari di primo livello inerenti le Reti di Telecomunicazioni e le loro applicazioni. Il testo è stato concepito in accordo con il recente
riordino degli studi con l’obiettivo principale di fornire un supporto didattico per acquisire conoscenze di base nel settore delle Reti di Telecomunicazioni con specifico riferimento alle Tecnologie Internet.
Nella stesura del volume si è cercato di stabilire un filo conduttore tra la trattazione di argomenti classici e la discussione di tematiche più recenti ed innovative come le reti wireless e le reti di sensori.
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.
Liefde, geheimen en sorbets... Wanneer Anna en haar zus Imogen de ijswinkel van hun grootmoeder erven, staat hun wereld op zijn kop. Wat moeten zij nu met een slechtlopende ijssalon in een saai Brits
kustplaatsje? Maar ja, ze kunnen oma's nalatenschap toch ook niet zomaar failliet laten gaan. Dus bedenken de zusjes een plan: Imogen blijft in Engeland en probeert met slimme marketingplannetjes de
salon nieuw leven in te blazen, en Anna gaat naar Italië om te leren hoe je echte gelato maakt. Terwijl Imogen in het pittoreske Brighton heel wat te stellen heeft met de lokale bevolking en spaarzame
klanten, ontdekt Anna in Italië dat je het van ijsmaken héél warm kunt krijgen...
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
Voor een dagblad geschreven reportage van de wielerronde van Italië van 1949, waarin de verweving van feiten en fictie een beeld van de tijd en van het leven van de renners oproept.
Bartholomew Christian Crane is een jonge advocaat die nooit verliest. Rap van tong, verslaafd aan cocaïne en een levensmotto dat luidt: 'Leugens bestaan niet, alleen verkeerde waarnemingen.' Kortom:
etterbak Barth is klaar voor het grote werk. Als in een klein stadje in het noorden van Ontario twee veertienjarige meisjes verdwijnen, wordt hun leraar Engels, Thomas Tripp, aangeklaagd wegens moord.
Hoewel er weinig bewijs is - de lichamen van de meisjes zijn nooit gevonden - zijn alle inwoners van het stadje ervan overtuigd dat Tripp de dader is.
Galeriehoudster Francesca Thayer woont in een prachtig huis op Charles Street 44. Als haar relatie stukloopt is ze de wanhoop nabij: ze staat er alleen voor en moet een gigantische hypotheek afbetalen. Ze
besluit huisgenoten te zoeken en al gauw dienen zich kandidaten aan. Hoewel die allemaal heel verschillend zijn, bieden ze haar hun onvoorwaardelijke vriendschap. Zo herstelt Francesca langzaam van
haar verdriet. Maar zal ze zich ook open kunnen stellen voor een nieuwe relatie?
‘Kun je er een paar dagen op passen?’ Met deze vraag begon de relatie tussen de wat stugge veearts Massimo en een gevonden egeltje. Misschien had het honger, was het koud of eenzaam; wat het ook
was, het hulpeloze huilen opende het hart van Massimo. Met de kracht van haar persoonlijkheid zet Ninna – het egeltje blijkt een vrouwtje – zijn leven compleet op zijn kop. In 25 gram geluk vertelt Massimo
over deze buitengewone vriendschap die hem door een moeilijke tijd in zijn leven hielp en hem onverwacht een nieuw doel in het leven gaf: het opzetten van een speciale egelopvang. Nu wijdt hij zich fulltime
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aan de zorg voor deze beestjes – gewond, uitgeput, weerloos, maar met een wil om te leven die even sterk als aanstekelijk is.
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