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De tenkoclub De regels: mannen, kinderen, winkelen, wijn en chocola zijn belangrijk – maar
niet zo belangrijk als je vriendinnen. Als zij je nodig hebben, dan sta je voor hen klaar. De
clubleden: Freddie, Tamsin, Reagan en Sarah. Ze kennen elkaar van de universiteit. Hoe
verschillend ze ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze genieten met volle teugen
van hun leven. Tijdens de lange avonden waarin ze wijn drinken en hun romantische
verwikkelingen bespreken vormen ze de tenkoclub en beloven ze er onvoorwaardelijk voor
elkaar te zullen zijn. Lidmaatschap: na twintig jaar wordt hun belofte ernstig op de proef
gesteld… Elizabeth Noble woont in New York met haar man en twee dochters. Ze schreef
eerder drie andere romans, waaronder De leesclub en Wat ik mijn dochters nog wil vertellen.
Rudy Kousbroek opens one of his essays in The Logological Space with the following
sentence: "Like someone who is of unsound mind, I actually constantly want to be
entertained”. These brilliant essays on language let the reader fully share in Kousbroek’s
need for entertainment. In addition this book contains essays on anagrams, palindromes, literal
Dutch to English translations, word play and spelling, quotes, as well as documents on the
language world of such diverse writers as Cyra McFadden, Amanda Rose and Raymond
Queneau. (Logology is the study of words with an emphasis on letter patterns, often as part of
recreational word play such as anagrams, palindromes and isograms, rather than on meaning)
Het onthullende dopingverhaal van een topwielrenner In deze autobiografie vertelt de Britse
topwielrenner David Millar op een eerlijke en open manier hoe hij tot dopinggebruik is
gekomen. Hij vertelt onder andere hoe groot de druk van het wielerwereldje is om mee te doen
aan de dopingcultuur. Hij werd betrapt en geschorst. Inmiddels fietst Millar weer en zet hij zich
actief in voor de strijd tegen doping in de sport. Deze autobiografie, die een unieke kijk achter
de schermen van het wielrennen geeft, is waarschijnlijk het meest onthullende en authentieke
dopingverhaal van een coureur, dat er tot nu toe is verschenen.
Na de dood van zijn vrouw, probeert Doug Parker samen met zijn stiefzoon Russ een normaal
leven te leiden. Maar bij elk stapje vooruit, komt Hailey weer om de hoek kijken Leven na
Hailey is een hilarische maar ook pijnlijk eerlijke roman over het verlies van je grote liefde en
de pogingen daarna het leven weer op te pakken.
De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de
wereldwijde computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek Mobiele
communicatie uitgebreid de huidige stand van zaken in de technologie en het onderzoek van
mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde achtergrond van het
vakgebied. In het boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele en draadloze
communicatie besproken, van signalen en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die
applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van digitale data. Schiller illustreert
de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van diverse didactische hulpmiddelen,
waardoor het boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit
boek:nieuw materiaal van derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van
UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates:
802.11a, b, g en HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15, profielen
en applicatiesuitgebreide behandeling van ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting WAP 2.0.
Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie
Een gepensioneerde zeerover en zijn nieuwe kleine vriend bouwen een schip. Maar dan moet
Woeste Willem erkennen dat hij niet kan zwemmen. Prentenboek met grote illustraties in fraaie
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Midden jaren 70 ontstaat er een criminele organisatie die Rome op een cruciaal moment in de
Italiaanse geschiedenis in zijn greep houdt. Onder leiding van De Libanees richten De Kille,
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Dendy, Buffel, Nembo Kid, De Dunne, Dertig Zilverlingen, De Rat, Luik, Bonenstaak, Ricotta,
Arendsoog en de Buffoni tweeling De bende van Magliana op. De bende is beroemd en
berucht door de banden die ze onderhoudt met de maffia, het handelen in drugs en haar
betrokkenheid bij de bevrijding van de Italiaanse politicus Aldo Moro, die in 1978 werd
ontvoerd door de Rode Brigades. Tijdens al dit geweld probeert de jonge politiecommissaris
Nicola Scialoja, tegen beter weten in, achter de werkelijke identiteiten en activiteiten van de
bendeleden te komen. In zijn zoektocht naar gerechtigheid stuit hij op de verrotheid van het
Italiaanse systeem: politieagenten blijken mollen te zijn en rechters makkelijk te chanteren.
Wanneer hij achter Dendy, een van de bosses, aan gaat, komt hij in aanraking met de
prostituee Patrizia. De liefde die hij voelt voor deze ontembare vrouw brengt hem dichter bij de
bende dan hij ooit had durven dromen
Praktische oefeningen om conflicterend taalgebruik te vermijden en door openheid, luisteren,
mededogen en een kwetsbare opstelling tot wederzijds begrip te komen.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and
their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to
be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.
De weg van de mens is zoeken naar wie je in essentie bent Bestsellerauteur Neale Donald
Walsch stelt dat 98% van de mensen 98% van hun tijd besteedt aan zaken die er niet toe
doen. Het is volgens hem de reden dat zo veel mensen zich verdrietig en verward voelen. Niet
omdat je iets fout doet, maar omdat je nooit geleerd is wat er wél toe doet. Dit boek laat zien
wat er werkelijk toe doet: zelf-onderzoek, het onderzoek naar wie jij in essentie bent. Je ziel
weet het antwoord al en het is dus een kwestie van her-inneren. We voelen allemaal aan dat
er in deze tijd iets gebeurt in de collectieve ontwikkeling van de mensheid. Oude systemen
breken af en er is iets gaande waarbij de waarheid gemakkelijker boven tafel kan komen. Het
is belangrijk dat we beseffen dat het goed is wat er gaande is, op collectief maar ook op
persoonlijk niveau. Laten we afstemmen op ons eigen diepste innerlijk. Neale Donald Walsch
brak wereldwijd door met de serie Gesprekken met God, die in 37 talen werd vertaald.
Walsch’ visie behelst een uitbreiding en eenwording van de verschillende religies om zo te
komen tot een theologie die beter past bij de huidige tijd. Van zijn boeken zijn meer dan 8
miljoen exemplaren verkocht.
Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles verandert als de
mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer.
Normaal zou ik het niet erg vinden, maar op dit moment negeert mijn beste vriendin Jupiter
Sanchez me om een of ander meisje te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje',
maar Jupiter en Courtney laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar
ook. Jupiter 'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje
dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets doen. Eén
verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om liefde,
aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik had kunnen lezen
toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is om van iemand te houden.' Nic
Stone over Zij en ik

Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze en de implementatie van
softwaresystemen voor het beheer van ondernemingsgegevens.
In deze angstaanjagende survivalthriller maakt liefde het verschil tussen leven en dood
Door een verschrikkelijk ongeluk strandt astronaute May Knox als enige overlevende in
een onbruikbaar ruimteschip. Als ze niet snel wordt gered, gaat ze dood. Dan blijkt dat
May toch niet alleen is: er verbergt zich een saboteur in de machinekamer. Hij vertelt
haar de waarheid over de missie en onthult dat ze deel uitmaakt van een gruwelijk
complot. May heeft geen seconde te verliezen: ze moet de aarde bereiken voor het te
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laat is. En er is maar één persoon die haar daarbij kan helpen: Stephen, een
getalenteerd NASA-wetenschapper – en Mays ex-man. De pers over Donkere nacht
‘Donkere nacht combineert de spanning van sciencefiction met een hartveroverend
liefdesverhaal. Om in één ruk uit te lezen.’ Ed Wood, redacteur Sphere
De voorgeschiedenis van de Franse Revolutie, het revolutiejaar 1789 en het verdere
verloop tot het einde van de Terreur in 1794.
Elmer is een olifant. Geen grijze, die je vaak in de dierentuin ziet, maar een
kleurtjesolifant! Hij lijkt op een lappendeken van allemaal gekleurde blokjes. Alle
olifanten vinden Elmer aardig en ze hebben veel lol samen. Toch besluit hij op een dag
dat hij liever grijs wil zijn, zoals een gewone olifant. Maar is het niet heel saai als
iedereen er hetzelfde uitziet?

Now in its fifth edition, this book - published in the Dutch language - is the leading
Dutch textbook on European Union law. The book is for all those who wish to be
acquainted with the great doctrines of EU law, using the social and historical
context of European law. All chapters are adapted to recent developments in
legislation, case law, and practice.
De dood is duidelijk een onderwerp wat voor vele mensen taboe is en er wordt
zeer heel geld direct en indirect gemaakt met de dood. Niet alleen door de vele
geloven en de maatschappij maar ook met al die spannende verhalen die
alsmaar opduiken. Verhalen die zich afspelen in vreemde werelden en vreemde
situaties. Hier heb ik nu diverse overdenkingen geplaatst en zaken op een rijtje
gezet. In vele culturen wordt er verschillend tegen de dood aangekeken. Doch in
de meeste gevallen zien we de dood als een einde. Dat is veelal de reden dat de
een probeert te vergaren wat er te vergaren valt en de ander er alles aan doet
om maar niet dood te gaan. De dood, misschien een niet al te opgewekt
onderwerp maar misschien gaat u na het lezen van dit boekje anders tegenover
de dood staan. Dood is dood. Is dood wel dood?
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