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De populaire New Adult-auteur Colleen Hoover bewijst haar kwaliteit opnieuw met
Oprecht. Hoofdpersoon Auburn heeft een extra baantje nodig en solliciteert bij
kunstenaar Owen Gentry. Ze voelt zich meteen aangetrokken tot de mysterieuze,
artistieke Owen. Maar hij heeft geheimen. Heel grote geheimen, die een toekomst voor
hen samen in de weg staan. Vooral als hij ze níét opbiecht. Oprecht is de vijfde naar
het Nederlands vertaalde roman van de Amerikaanse succesauteur Colleen Hoover.
Since publication of the first edition in 1994, the second edition in 1999, and the third
edition in 2009, many new advances in sleep medicine have been made and warrant a
fourth edition. This comprehensive text features 19 additional chapters and covers
basic science, technical and laboratory aspects and clinical and therapeutic advances
in sleep medicine for beginners and seasoned practitioners. With the discovery of new
entities, many new techniques and therapies, and evolving basic science understanding
of sleep, Sleep Disorders Medicine, Fourth Edition brings old and new knowledge about
sleep medicine together succinctly in one place for a deeper understanding of the topic.
Neurologists, internists, family physicians, pediatricians, psychiatrists, psychologists,
otolaryngologists, dentists, neurosurgeons, neuroscientists, intensivists, as well as
those interested in advancing their knowledge in sleep and its disorders, will find this
edition to be an invaluable resource to this bourgeoning field.
Vergeving brengt ware liefde op haar pad. Morrow Little wordt nog elke dag geplaagd
door de herinnering aan de overval van de indianen waarbij haar moeder omkwam en
haar broertje ontvoerd werd. Nu ze een jonge vrouw is, dingen vele mannen naar haar
hand. Maar zelf heeft ze haar oog al op iemand anders laten vallen, een man die haar
zowel intrigeert als beangstigt. Kan ze de nagedachtenis van haar moeder en broertje
bezoedelen door een huwelijk met een indiaan of moet ze zich schikken en met een
man trouwen van wie ze niet houdt?
Hoe komt het dat op sommige momenten alles hopeloos en utizichtloos lijkt en we geen
kant meer op kunnen? De Rationeel Emotieve Therapie (RET) geeft een duidelijk
antwoord: dat doen we zelf. We denken onszelf als het ware de put in: we stellen ons
verkeerd op tegenover de onaangename kanten van het leven. Op een andere manier
gaan denken en voelen, is niet gemakkelijke en vereist veel oefening. In Moeten maakt
gek wordt een en ander stapsgewijs duidelijk gemaakt en is eel plaats ingeruimd voor
zelfwerkzaamheid: oefeningen en opdrachten helpen de lezer om zijn of haar
emotionele lot in eigen hand te nemen.
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken
Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn?
Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom
en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken,
aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert,
pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke
mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met het
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het
begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de
geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren
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met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van
oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar
leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd
meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
In haar schoenen Abby McDonald Scherp en humoristisch Tasha, een losgeslagen en
goedgebekte studente uit Amerika, vlucht naar Engeland nadat het hele land op
televisie heeft kunnen volgen hoe ze in het bubbelbad belandde met een bekende tvpersoonlijkheid. Ze ruilt van universiteit en kamer met de serieuze, hard studerende
Emily uit Oxford. Maar al snel ontdekt Tasha dat het leven op de Universiteit van
Oxford niet te vergelijken is met haar studentenleven in Amerika Ondertussen probeert
de schuchtere, preutse Emily in het zonnige Californië haar ex-vriendje te vergeten die
haar keihard heeft gedumpt. Gehuld in hippe zomerjurkjes loopt ze allerlei feestjes af
en stort zich op de knappe beach boys. Maar wat ze ook doet, ze blijft zich dat vreemde
meisje met dat gekke accent uit Engeland voelen Wanneer Tasha en Emily zich geen
raad meer weten in hun vreemde omgeving, zoeken ze elkaar op via MSN. Kunnen
Tasha en Emily elkaar helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving zonder
zichzelf te daarbij volledig te verliezen? In haar schoenen is een goed geschreven,
coming of age-roman die vlot leest en ondertussen belangrijke themas bespreekt.
In a world of 24-hour media saturation, sleep has become an increasingly fraught
enterprise. The award-winning four-volume Encyclopedia of Sleep is the largest
reference, either online or in print, on the subject of sleep. Written to be useful for the
novice and the established researcher and clinician, Topic areas will include sleep
across the life cycle and in other species, sleep and women, sleep and the elderly,
pediatric sleep, sleep deprivation and loss, sleep mechanisms, sleep physiology and
pathophysiology, sleep disorders, neurobiology, chronobiology, pharmacology, and
impact of other disorders on sleep. Recognizing the many fields that are connected to
sleep science, the editorial team has been carefully chosen to do justice to this highly
interdisciplinary field of study. The steady growth of researchers and clinicians in the
sleep field attests to the continued interest in the scientific study of sleep and the
management of patients with sleep disorders, and anyone involved in this exciting field
should find this work to be an invaluable reference. 2013 PROSE Award winner for
Multivolume Reference in Science from the Association of American Publishers
Thoroughly interdisciplinary: looks at sleep throughout the life cycle, with exceptional
coverage of basic sleep concepts, the physiology of sleep as well as sleep disorders of
all descriptions Excellent coverage of sleep and special populations, covering the
lifespan, as well as gender and ethnic differences, among others Chapters focusing on
sleep disorders are grouped under the broad categories classified in the ICSD-2 for
clear organization so that the reader can effectively access the steps involved in
diagnosing and treating these disorders Online version is linked both within the
encyclopedia (to related content) and to external sources (such as primary journal
content) so that users have easy access to more detailed information if needed

Perfect for both practicing therapists and students in respiratory therapy and
associated professions, this well-organized text offers the most clinically relevant
and up-to-date information on respiratory applied anatomy and physiology.
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Content spans the areas of basic anatomy and physiology of the pulmonary,
cardiovascular, and renal systems, and details the physiological principles
underlying common therapeutic, diagnostic, and monitoring therapies and
procedures. Using a clear and easy-to-understand format, this text helps you
take a more clinical perspective and learn to think more critically about the
subject matter. Open-ended concept questions require reasoned responses
based on thorough comprehension of the text, fostering critical thinking and
discussion. Clinical Focus boxes throughout the text place key subject matter in a
clinical context to connect theory with practice. Chapter outlines, chapter
objectives, key terms, and a bulleted chapter summary highlight important
concepts and make content more accessible. Appendixes contain helpful tables
and definitions of terms and symbols. NEW! Chapter on the physiological basis
for treating sleep-disordered breathing clarifies the physiological mechanisms of
sleep-disordered breathing and the various techniques required to treat this type
of disorder. NEW! Reorganization of content places the section on the renal
system before the section on integrated responses in exercise and aging to
create a more logical flow of content. NEW! More Clinical Focus scenarios and
concept questions provide additional opportunities to build upon content
previously learned and to apply new information in the text.
Een terroristische aanslag dreigt. The CIA, FBI en Defensie staan machteloos:
het komt aan op de Special Forces. Een onduidelijke video leidt de eenheid door
Azië naar Egypte waar een brute aanslag een commando doodt. Pike Logan en
zijn partner Jennifer Hill worden tot het uiterste op de proef gesteld. De twee
terroristische organisaties waar ze het tegen op moeten nemen blijken van
ondergeschikt belang als een wapen van ongekende grootte wordt ingezet om
Amerikaans grondgebied aan te vallen. De Taskforce, het geheime wapen van
Amerika, krijgt maar één kans om de onbekende vijand uit te schakelen.
Het Geneeskundig Jaarboek 2019 is hét recept voor iedereen die medicijnen
voorschrijft, verkoopt of toedient. In het jaarboek vindt u de beschrijving van alle
werkzame geregistreerde geneesmiddelen in Nederland, dat zijn er meer dan
2.000.
The fifth edition of Equipment Theory for Respiratory Care employs a
comprehensive, competency-based approach to describe the equipment and
latest technology used in the respiratory care setting. With an approachable style,
the book covers the practice of respiratory theory, including: the administration of
oxygen and oxygen mixtures by various devices and appliances; the application
of mechanical ventilators to assist or control breathing; management of
emergency airways; and applications of ventilators for various populations:
neonatal, home care, and transport. Additionally, universal algorithms, an
enhanced art program, and Clinical Corner problems round out this new edition.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
This issue of Sleep Medicine Clinics will be Guest Edited by Jim Barker, MD
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CPE, FACP, FCCP, FAASM Shirley Fong Jones, MD, FCCP of Scott and White
Memorial Hospital and will focus on Obstructive Sleep Apnea. Article topics
include Weight loss, Pharmacologic therapy of obstructive sleep apnea,
Alternative Therapies, Masks and Interfaces, Outcomes of treatment of
hypersomnia for OSA, Effects of therapy on CV outcomes, Complex Sleep
Apnea, Oral appliances, Cost of therapy, Medicolegal aspects of treatment,
Residual sleepiness, Therapy and Metabolic Outcomes, and Therapies for
Children with OSA.
Janette Oke beschrijft in dit derde boek (een vervolg op Langzaam ontluikt de
liefde en Liefde zoekt nieuwe wegen), hoe Missie, de volwassen geworden
dochter van Marty en Clark, met haar man Willy haar eigen weg zoekt in het
Westen van Noord-Amerika. De tocht naar hun nieuwe ranch (we spreken hier
over het midden van de vorige eeuw) gaat gepaard met veel hindernissen en
nieuwe uitdagingen.
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier
vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht
ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een
seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in
gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere
zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een
bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en
Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die
op misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Mechanical Ventilation provides students and clinicians concerned with the care of
patients requiring mechanical ventilatory support a comprehensive guide to the
evaluation of the critically ill patient, assessment of respiratory failure, indications for
mechanical ventilation, initiation of mechanical ventilatory support, patient stabilization,
monitoring and ventilator discontinuance. The text begins with an introduction to critical
respiratory care followed by a review of respiratory failure to include assessment of
oxygenation, ventilation and acid-base status. A chapter is provided which reviews
principles of mechanical ventilation and commonly used ventilators and related
equipment. Indications for mechanical ventilation are next discussed to include invasive
and non-invasive ventilation. Ventilator commitment is then described to include
establishment of the airway, choice of ventilator, mode of ventilation, and initial
ventilator settings. Patient stabilization is then discu
Dr. Peter Gay has put together a team of expert authors centering on the topic of
Central Sleep Apnea. Focus will include articles on CSA due to other Medical
Disorders, Cheyne-Stokes Respiration, Central Sleep Apnea and Cardiovascular
Disease, Complex Sleep Apnea,Adaptive servo-ventilation Treatment, Drug induced
central apneas- Mechanism and Therapies, ICSD-2 and AASM Practice Parameters,
Alternative approaches to treatment of Central Sleep Apnea, and Infant central apnea.
Met Laurie Morans televisiecarrière gaat het goed: haar show is een hit. Maar haar
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break-up met collega Alex Buckley heeft ervoor gezorgd dat ze nu met Ryan Nichols
moet samenwerken, en die kan ze niet uitstaan. Dan stelt Ryan een nieuwe zaak voor:
drie jaar geleden werd Virginia Wakeling, een van de meest vrijgevige donateurs van
het museum, dood in de sneeuw gevonden. Ze is van het museumdak geduwd tijdens
het Met Gala. Al gauw komt Laurie erachter dat er een heleboel verdachten zijn, die
zich ook in Virginia’s inner circle bevonden. Wanneer de tv-crew zich in de geheimen
van de schatrijke familie mengt, komen een aantal getuigen in levensgevaar...
This book is a clinically relevant and educational resource for sleep specialists,
practitioners, and sleep or pulmonary trainees in the management of complicated sleep
disordered breathing. It tackles complicated sleep breathing disorders by discussing
their epidemiology, pathophysiology, clinical significance, physical findings, and their
diagnosis and management. Organized into 21 chapters, opening chapters cover a
variety of sleep apnea manifestations including hypercapnic obstructive sleep apnea,
complex breathing disorders and strokes. Subsequent chapters discuss detailed
approaches to PAP titrations based on best evidence, current guidelines, or expert
opinion. Treatment options, complications, comorbidities, and sleep apnea in specific
demographics such as pregnant women are also addressed. Complex Sleep Breathing
Disorders: A Clinical Casebook of Challenging Patients is a necessary resource for all
sleep trainees and pulmonary fellows, as well as a resource for sleep specialists
including sleep technicians.
Part of the trusted Kryger line of sleep medicine references, Kryger’s Sleep Medicine
Review, 3rd Edition, tests your knowledge with over 1,000 questions and answers. This
unique review tool follows the updated AASM exam blueprint, providing authoritative
guidance and current information on every aspect of sleep medicine. It’s an invaluable
resource for test prep and clinical practice, with updates to the classification system
(ICSD3) and scoring manual, a new section on instrumentation, and questions related
to key topics such as home sleep testing. Tests your knowledge with 540 in-book
questions. All questions correspond to the blueprint of the newly updated AASM exam.
Includes a new section on instrumentation and testing that covers electrical
components and technical aspects of sleep devices as well as guidance on sleep study
preparation and testing conditions. Features increased content on pediatrics and
management of children transitioning into adulthood, with many new pediatric-specific
cases and questions. Keys answers to the relevant sections of Dr. Kryger's Principles
and Practices of Sleep Medicine as well as the Atlas of Clinical Sleep Medicine. Brings
you up to date with recent changes in the exam through coverage of techniques for
applying the new scoring rules, information on the latest classification definitions
(ICSD-3), tips for passing the exam, and more.
Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een
schoolopdracht over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden
werden.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt
zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt
een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen.
Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een
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glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje
wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt
erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt
en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet
je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor
Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt
door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle
inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op
het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet
samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering.
Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft
Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed
thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling
Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van
water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
he most current, accurate, and comprehensive reference available for equipment
terminology. Developed from ongoing reviews of print and electronic journals and
manufacturer sources across medical specialties, this fully cross-indexed, extensive AZ list provides quick look-up of medical equipment terms, including new instruments
and devices, as well as variant spellings and phrasing. This resource also offers
appendix sections organized for fast look-up
Effectively diagnose and manage adult and pediatric sleep disorders with help from
Atlas of Sleep Medicine, the most comprehensive and detailed source of pictorial and
video guidance available. A full-color design with an entirely new image collection and
video segments facilitates the observation and interpretation of sleep-related events
and recordings. Whether you are preparing for the sleep medicine fellowship
examination, or simply want to offer your patients today's best care, this sleep medicine
book is an ideal resource! Confidently treat sleep-related breathing disorders with a
practical step-by-step approach to positive pressure titration, summarizing merits,
demerits, dangers, and limitations. Observe, evaluate, and treat unusual, uncommon,
and often unrecognized PSG patterns. See how clinical and PSG findings correlate in
real time for various sleep disorders by watching video segments (new to this edition!)
that show sleep movements and polysomnography data side by side. Visually reinforce
your understanding of circadian dysrhythmias through dynamic hypnograms and a
tantalizing pictorial display. Evaluate indications and choose appropriate dental
appliances with step-by-step instruction and supporting video clips. Address undesired
phenomena that occur in association with sleep with eight new unique vignettes with
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associated videos including a variety of parasomnias, cataplexy, and death from
obstructive sleep apnea. Access the fully searchable text online including the complete
image library, over two dozen videos, and more at Expert Consult. With 61 contributors
This comprehensive resource brings together the most current theories, evidence and
best practice parameters for the use of nocturnal non-invasive ventilation (nNIV).
Chapters focus on the application of acute and chronic nNIV in patients with cardiorespiratory disorders over a range of major medical settings. Updates on past and
recent research in this field are highlighted. Authored by leading clinicians and
investigators, Nocturnal Non-Invasive Ventilation provides practical and cutting-edge
knowledge to physicians, researchers and allied health professionals on the front lines
of treating cardio-respiratory and sleep disorders.
Sleep Apnea Syndromes—Advances in Research and Treatment: 2012 Edition is a
ScholarlyEditions™ eBook that delivers timely, authoritative, and comprehensive
information about Sleep Apnea Syndromes. The editors have built Sleep Apnea
Syndromes—Advances in Research and Treatment: 2012 Edition on the vast
information databases of ScholarlyNews.™ You can expect the information about Sleep
Apnea Syndromes in this eBook to be deeper than what you can access anywhere
else, as well as consistently reliable, authoritative, informed, and relevant. The content
of Sleep Apnea Syndromes—Advances in Research and Treatment: 2012 Edition has
been produced by the world’s leading scientists, engineers, analysts, research
institutions, and companies. All of the content is from peer-reviewed sources, and all of
it is written, assembled, and edited by the editors at ScholarlyEditions™ and available
exclusively from us. You now have a source you can cite with authority, confidence,
and credibility. More information is available at http://www.ScholarlyEditions.com/.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan
een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna
vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp!
En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen
mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele
wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op
weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal
was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of
juist zijn zwakte?
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze
zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt
Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat
bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat
haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
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magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

Atlas of Sleep MedicineElsevier Health Sciences
Wat als het einde veel dichterbij is dan je denkt? Nu Saddam Hussein en Yasser
Arafat niet langer in het vizier zijn, lijkt in het Midden-Oosten eindelijk een tijdperk
van welvaart en veiligheid te zijn aangebroken. Met behulp van een Amerikaanse
president die voorstander is van vrijheid en democratie, hebben de Israëliërs en
de Palestijnen een vredesverdrag getekend. Er is een einde gekomen aan het
geweld en de economie bloeit als nooit tevoren. Achter de horizon dreigt echter
een nieuw gevaar. In Rusland is een dictator opgestaan. Iran doet zijn uiterste
best zijn kernwapenarsenaal compleet te maken. Onder leiding van Moskou en
Teheran is er een nieuwe as van het kwaad in opkomst. Twee hoge
veiligheidsadviseurs van het Witte Huis, Jon Bennett en Erin McCoy, gaan met
gevaar voor hun leven en alles wat hen lief is op zoek naar het ene antwoord:
stormt de wereld af op de totale verwoesting die 2500 jaar geleden werd
voorzegd? Een bloedstollende, internationale thriller over een wereld aan de
vooravond van de Apocalyps. * in drie maanden 150.000 exemplaren verkocht in
Amerika * New York Times best-seller Een lezer op Amazon: Thanks mr.
Rosenberg, you ruined my weekend! Joel Rosenberg schreef 5 bloedstollende,
internationale thrillers over de wereld aan de vooravond van de Apocalyps.
Terroristische aanslagen, de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem,
kernwapens in Rusland en Iran, bloedbaden in Irak en de Verenigde Staten
leiden tot grote mondiale spanningen. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jon
Bennett en zijn collega Erin McCoy gaan samen de strijd aan. Is het einde van de
geschiedenis nabij? Welke rol spelen eeuwenoude bijbelse profetieën? De
thrillers van Joel Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook als afzonderlijke
delen te lezen. De juiste volgorde van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad 2. De
Laatste Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex 5. De Eindstrijd De
nieuwe reeks van Joel Rosenberg begint met de Twaalfde Imam. Binnenkort
verschijnt het tweede deel Operatie Teheran. Lees verder »
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet
mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een
ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos,
een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in
de puntjes gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje
achterliet met tips, plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste
dochter. Alles moet op zijn plek vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de
schermen is niets zo perfect als het lijkt. De familie blijkt maar moeilijk zonder de
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verbindende kracht van de moeder te kunnen, en terwijl de aanstaanden zich
verheugen op hun bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden in duigen
te vallen. In de dagen voor de bruiloft wordt de liefde op de proef gesteld, worden
er schandalen onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld. Kan ware
liefde alles overwinnen?
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