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In het idyllische Rosewood glanzen de hoogblonde highlights in de winterzon en schitteren de
bevroren meren als Swarovski-kristallen. Maar schijn bedriegt. Net als de vier mooiste meisjes
uit Rosewood: Hanna, Aria, Spencer en Emily liegen en bedriegen vanaf het moment dat ze
bevriend raakten met Alison. En ook al is Ali vermoord, ze blijven doorgaan met hun gemene
streken. Maar de meisjes moeten oppassen. Ze dachten veilig te zijn toen Ali's moordenaar
werd gearresteerd en A's ware identiteit aan het licht kwam. Maar nu is er een Nieuwe A die
het vuurtje opstookt. En deze keer moet Rosewood branden...
Richard leidt een comfortabel maar leeg bestaan. Op een dag raakt hij na een heftige
pijnaanval doordrongen van een diep besef: hij wil iets betekenen voor de mensen om hem
heen. Het enige wat vanaf nu voor hem telt is de liefde voor zijn dierbaren, die hij lange tijd
heeft verwaarloosd: zijn ouders, zijn briljante broer, zijn geliefde ex-vrouw en bovenal zijn van
hem vervreemde zoon. Zal hij het ooit nog goed kunnen maken? Zal hij er eindelijk in slagen
zinvolle relaties aan te knopen met de mensen om hem heen? Dit boek redt je leven is een
even geestig als ontroerend portret van een man die besluit zichzelf te veranderen. Met
precisie en compassie en met een bijzonder gevoel voor humor schrijft A.M. Homes over wat
er in het leven het meest toe doet: onze dromen en verlangens, en onze diepdoorvoelde, maar
altijd tot mislukken gedoemde behoefte aan oprecht contact met anderen.
Autobiografische verhalen van de ruim 90-jarige Engelse auteur die al vijftig jaar op Sicilië
woont.
Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
Al vanaf haar 11e jaar is een Brusselse vrouw verliefd op een getrouwde kunstschilder.
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.

Een Duitse officier wordt ingekwartierd bij een Fransman en zijn nichtje. De sfeer
is ijzig. Geen woord wensen de Fransen met hun bezetter te wisselen. Maar
gaandeweg raken de broer en zijn nicht in de ban van deze rijzige Germaan, die
in niets beantwoordt aan het clichébeeld van de nazi. De stilte der zee kwam in
de oorlogsjaren via via bij de ondergrondse Bezige Bij terecht. Tijdens het
productieproces vielen de drukproeven in handen van de Gestapo. Twee
drukkers en een typograaf werden gedood. Zo heeft deze kleine roman niet
alleen het verzet tot onderwerp, maar is ook de ontstaansgeschiedenis daar
nauw mee verweven. Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding verschijnt De stilte
der zee in een nieuwe uitgave, van een voorwoord voorzien door Bezige Bijdirecteur Henk Pröpper.
Dit is een van de weinige Schaduw-verhalen die in Nederland spelen. Havank
schreef het na een langdurig en innig contact met het bekende Circus Mikkenie,
dat er dan ook uitvoerig in ter sprake komt.
Amsterdam, 1631: Sara de Vos wordt als eerste vrouwelijke schilder toegelaten
tot het Gilde van Sint Lucas, waar ook Rembrandt en Vermeer lid van zijn. Meer
dan driehonderd jaar later is haar enige overgebleven werk een intrigerend
landschap met een meisje in de sneeuw. New York, 1957: Eleanor Shipley, een
Australische studente kunstgeschiedenis, krijgt van een dubieuze kunsthandelaar
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het verzoek een kopie van het schilderij te maken. De beslissing die ze neemt,
heeft ingrijpende gevolgen voor de rest van haar leven. Sydney, 2000: Eleanor is
universitair docent en conservator gespecialiseerd in vrouwelijke schilders uit de
Gouden Eeuw. Ze organiseert een tentoonstelling en tot haar schrik worden
zowel het echte schilderij als haar vervalsing ingestuurd.
Het leven van mensen die niet meer in God geloven maar toch een levensdoel
zoeken.
Inspanningstests vormen een essentieel onderdeel van op maat gesneden
trainingsprogramma's.Ze dragen bij aan een goede evaluatie van de
trainingsresultaten en maken de training effectiever. Daardoor worden de
therapietrouw van de patint en de motivatie van de sporter vergroot.
Inspanningstests zijn niet meer voorbehouden aan topsporters; ook bij patinten
met een chronische aandoening bewijzen zij goede diensten. Inspanningstests is
een praktisch boek. Na de theorie van de fysiologie achter de tests wordt het
instrumentarium dat de fysieke prestaties meet, behandeld. Daarna bespreekt de
auteur verschillende typen inspanningstests: anarobe tests die zich richten op
de gouden standaard van fitheid; submaximale tests en duurinspanningstests.
Belangrijk is de interpretatie van de resultaten. Want wanneer is iemand
vooruitgegaan? Wat zijn afwijkende uitkomen en wat zouden die kunnen
betekenen? Ook wordt ingegaan op de toepassing van inspanningstests bij
specifieke populaties zoals kinderen en chronisch zieken. Tot slot voorziet
Inspanningstests in een handige vragenlijst (PAR-Q), register en een uitvoerige
literatuurlijst. Kortom, een boek om meteen mee aan de slag te gaan.
Inspanningstests is bedoeld voor zowel studenten fysiotherapie en
bewegingswetenschappen als medici, paramedici en bewegingswetenschappers
die al werkzaam zijn in de (sport)gezondheidszorg. Tim Takken is klinisch
inspanningsfysioloog verbonden aan het Kinderbewegingscentrum van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij
publiceerde in diverse nationale en internationale vaktijdschriften en
promoveerde in 2003 aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht
met het proefschrift Studies on physical performance and functional ability in
juvenile idiopathic arthritis. In 2006 verscheen het boek Wielrennen en
wetenschap van zijn hand.
Een wonderhoed van een rijke man brengt de straatarme Benito Badoglio veel
geluk. Prentenboek met gekleurde, wat karikaturale illustraties. Vanaf ca. 8 jaar.
Elke zomer vindt hij een nieuw slachtoffer, deze zomer zoekt hij zijn dochter... Sara
Gallagher is eindelijk gelukkig. Ze heeft een eigen bedrijf als antiekrestaurateur, een
geweldige dochter en een leuke vriend. Maar ze worstelt met één vraag, die ze voor
altijd opgehelderd wil hebben: wie zijn haar echte ouders? Wanneer ze na een lange
zoektocht haar moeder vindt, wordt ze voor de tweede keer door haar afgewezen. Al
snel weet ze waarom: haar vader is een moordenaar, en haar moeder wil op geen
enkele manier aan hem herinnerd worden er is echter één ding erger dan ontdekken
dat je vader een moordenaar is, en dat is dat hij ook van jouw bestaan op de hoogte
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is...
'Er is niets dat blijft, behalve woorden waarmee Joris de wereld van zijn jeugd in
beelden vat. Kijkend door de raampjes van een trein ziet hij zijn dorp "dat in de blauwe
avond zijn daken als lammeren tegen het kerkschip samendreef. De hoge hemel
daarboven, die wankel op de torenspits balanceerde." Zo'n beschrijving is voor de
eeuwigheid, zoals de meeste scènes die Mortier oproept. Vrijwel alle zinnen in
Sluitertijd zijn van dezelfde schoonheid en beeldenrijkdom die we kennen uit Marcel en
Mijn tweede huid. Het lukt Mortier eenvoudigweg niet om iets niet mooi of zelfs maar
gewoon uit te drukken. Meer en meer beweegt zijn proza zich in de richting van poëzie
waaruit iedere handeling is weggesneden en waarin het allemaal nog draait om het
projecteren van beelden, het schrijven met licht.' NRC Handelsblad
Op zoek naar de weg naar geluk? Hier vind je er 52! Meer dan ooit zijn we op zoek
naar de formule voor een goed leven. Wat maakt ons echt gelukkig? Is het beter om
ongeluk proberen te vermijden in plaats van geluk na te streven? We verspillen
ontzettend veel tijd en energie aan de enorme hoeveelheid keuzes die we dagelijks
voorgeschoteld krijgen. Zou het niet beter zijn als we die mogelijkheden zouden
beperken, door bijvoorbeeld een simpel besluit als altijd nee zeggen tegen een
dessert? Op al deze vragen is niet één eenvoudig antwoord te geven, de wereld is
daarvoor simpelweg te gecompliceerd. Hoe kunnen we dan toch ons leven zo
aangenaam mogelijk maken? Bestsellerauteur Rolf Dobelli buigt zich in zijn nieuwe
boek De kunst van goed leven over deze vragen en verzamelt 52 inzichten die ons
helpen om anders naar de wereld te kijken. Dobelli biedt een toolkit met spelregels en
gedragsveranderingen die ons slimmer maken en in staat stellen betere beslissingen te
nemen. Thuis en op het werk. Jouw leven, jouw spelregels, jouw geluk. Der Spiegel
#1-bestseller ‘Rolf Dobelli brengt ideeën uit verschillende wetenschappelijke richtingen
virtuoos samen.’ Joshua Green, professor psychologie, Harvard ‘Drie bladzijdes
gelezen en je hebt meteen al wat geleerd.’ Süddeutsche Zeitung
Met het prachtige Staartjagers zang, het vierdelige Heugenis, Smart en het
Sterrenzwaard, de boeken van Anderland en de Schaduwwereld-reeks, vestigde Tad
Williams zijn naam als fantasy-grootmeester. Met de Bobby Dollar-reeks wijkt Williams
af van de traditionele fantasy-paden voor een weergaloos avontuur tussen hemel en
aarde. Bobby Dollar is een engel met een probleem, een groot probleem. Als
hemelambtenaar is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van zielen naar hun juiste
bestemming. Tijdens een van zijn nachtelijke tochten loopt het overbrengen van een
ziel echter compleet uit de hand: voor het eerst tijdens zijn carrière raakt Bobby een ziel
kwijt. Alle vingers wijzen naar de hel, maar daar wordt elke vorm van betrokkenheid
ontkend. De hemelse machthebbers eisen een verklaring van Bobby. Bobby neemt een
besluit dat zowel dapper als duivels is: hij verbreekt zijn banden met de hemel en gaat
op onderzoek uit, vastbesloten te ontdekken wie of wat er achter de verdwijning van de
ziel zit. Met zijn sexy bondgenoot, de demon Casimira, komt hij al snel op het spoor van
een complot dat tot in de hoogste regionen van de hemel reikt. `Adembenemende
actie, fascinerende personages en een hoofdpersoon die speelt met zijn leven, laten de
lezer smachtend naar het volgende deel achter. Publishers Weekly
Geniet van 50 prachtige Mandala ontwerpen met dit beginnersvriendelijke art therapie
kleurboek. Voor wie er niet mee bekend is, is een mandala een heilig symbool,
gemaakt van een geometrisch nest van vierkanten en cirkels, dat de kosmos voorstelt.
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Dit kleurboek brengt je verbeelding naar boven en neemt je mee terug naar je
kindertijd. Het nieuwe boek bevat 50 handgemaakte illustraties van de kunstenaar
Ocean Dover, ontworpen om u te leiden door een ontspannende reis in uw veilige,
innerlijke ruimte. Geniet van het kleuren in combinatie met de Zen-magie van deze
mandala's met een nostalgisch gevoel. Elk zwart-wit beeld verbeeldt een
caleidoscopisch plantenleven, dat in meerdere richtingen bloeit met symmetrische
gratie. Alle 50 illustraties in dit boek zijn zorgvuldig gemaakt in samenwerking met
experts op het gebied van mentale en spirituele gezondheid om de mentale stress van
kinderen, volwassenen, mannen en vrouwen te verlichten.Elk patroon is gedrukt op een
individuele zijde van hoogwaardig 50Ib-wit papier om ervoor te zorgen dat er geen inkt
op de andere zijde van de pagina doorsijpelt.
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt hij terug naar zijn enige
echte passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog
heeft voor de misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een
collega op brute wijze wordt vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de voorgrond te
treden.

Seminar paper from the year 2006 in the subject Dutch (Literature, Culture and
Language), grade: 2,3, University of Münster (Institut für Niederländische
Philologie), course: Morfologie, 6 entries in the bibliography, language: Dutch,
abstract: Dit werkstuk ontstond naar aanleiding van een college over morfologie
aan de universiteit Münster in het zomersemester 2006 dat onder leiding stond
van prof. dr. Amand Berteloot. In dit werkstuk zal ik aandacht besteden aan de
allomorfie van het Nederlandse diminutiefsuffix. Diminuering is een van de
productiefste manieren om nieuwe Nederlandse woorden te construeren. Het
diminutiefsuffix is een gebonden morfeem, d. i. het komt niet geïsoleerd voor
maar is altijd gebonden an een vorafgaand morfeem, waarmee het één woord
vormt. Het diminutiefsuffix is het het meest gevarieerde suffix - het Nederlands
kent in het geheel vijf alternanten ervan: –tje en zijn allomorfen -je, -pje, -kje en
–etje. Er zijn nog meer variaties van het diminutiefsuffix in de Nederlandse
dialecten, ik zal me binnen dit werkstuk echter alleen beperken tot het
Standaardnederlands. Een morfeem is de kleinste betekenisdragende
taaleenheid en in dit geval betekent het meestal »verkleinwoord van het
basiswoord«. Er zijn nog andere functies die door diminuering vervuld worden
waarop ik in de eerste deel zal ingaan. Ook bestaan er in het Nederlands
diminutiefvormen, die gelexicaliseerd zijn en soms zelfs geen niet-gediminueerde
correlaat hebben. Deze worden »diminutiva tantum« genoemd. Er bestaan ook
niet alleen diminutieven van het substantief, wat samen met de diminutiva tantum
in de tweede deel besproken zal worden. In de derde deel zal ik aandacht
besteden aan de allomorfen en hun morfonologische verklaringen aan de
voorbeelden van A. Cohen en R. Jongen. Tot slot zal ik nog even het speciale
geval –(l)ing aanspreken en de hypotheses van M. Trommelen aanvoeren die
zich met dit onderwerp uiteen heeft gezet.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild
opgenomen wordt in de stam van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in
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het bezit van een wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk
komt Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld
zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en sentiment wisselen elkaar af in dit
verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven,
waar het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier
van het science-fictiongenre en een van de eerste schrijvers die rijk en
wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte
verhalen, naast essays, gedichten en toneelstukken. Behalve schrijver was hij
ook actief als journalist.
Een perfecte familie, een perfect thuis, een perfect leven. Totdat het kwaad zijn
intrede doet en alles verwoest. Vier jaar na de verdwijning van haar oudste
dochter Leslie lijkt het of Lauren nog de enige is die voor haar dochter vecht.
Hoewel de verdachte bekend is, is hij nooit veroordeeld wegens gebrek aan
bewijs. Als Lauren haar oude leven probeert te ontvluchten met haar jongste
dochter Leah en verhuist naar het kleine stadje Oak Knoll, doemt daar opeens de
ontvoerder van Leslie op. Lauren probeert met het laatste restje kracht dat ze in
zich heeft deze wrede man te ontmaskeren. Ze krijgt hulp van Tony Mendez, de
sympathieke detective uit Dieper dan de doden. Hij ontrafelt de zaak en komt
erachter dat Laurens obsessie de dader te vinden levensgevaarlijke proporties
heeft aangenomen. Oak Knoll werd in Geheimen in het graf al eerder opgeschrikt
door een macabere moord en ook nu speelt psychologe Anne Leon weer een
belangrijke rol in dit familiedrama. De donkerste weg is de derde thriller van Tami
Hoag die zich afspeelt in Oak Knoll.
Een ontroerend verhaal over pijn, geheimen, verbroken relaties en een liefde die
zo sterk is dat het families weer samenbrengt. Josh kan niet veel goeddoen in de
ogen van zijn ouders, maar slechts weinig mensen weten dat Josh een held is,
die het liefst verenigd wil worden met een dochter die hij nooit heeft ontmoet. Als
het noodlot opnieuw toeslaat, ontdekt zijn naaste familie dat ze hem nooit echt
hebben gekend. Wie kent Karen Kingsbury niet? Ze is de absolute nummer één
van christelijke romanschrijvers in Amerika. Ze schreef onder meer de bestseller
'Nooit te laat' en meer dan dertig andere aangrijpende romans. Ze won talloze
prijzen en veel van haar boeken zijn verfilmd.
Grand dictionnaire universel du XIXe sièclefrançais, historique, géographique,
mythologiqueDictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et
la définition tant des mots de l'une et l'autre langue, avec leurs différents usages,
que des termes propres de chaque estat et de chaque profession ; la description
de toutes les choses naturelles et artificielles... ; l'explication de tout ce que
renferment les sciences et les arts... Avec des remarques d'érudition et de
critique...Dictionnaire universel françois & latincontenant la signification et la
définition tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs différens usages;
que des termes propres de chaque estat & de chaque profession; la description
de toutes les choses naturelles & artificielles; leurs figures, ...; l'explication de tout
ce que renferment les sciences & les arts, soit libéraux ou méchaniques; avec
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des remarques d'érudition et de critiqueDictionnaire universel françois et latin,
contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre
langue... que des termes propres de chaque état et de chaque profession ; la
description de toutes les choses naturelles et artificielles... ; l'explication de tout
ce que renferment les sciences et les arts... Avec des remarques
d'érudition...Dictionnaire universel francois et latin, contenant la signification et la
definition tant des mots de l'une & de l'autre langue ... Tome premier
(-septieme)G-LDictionnaire Universel Francois Et LatinContenant La Signification
Et La Definition tant des mots de l'une & de l'autre Langue, avec leurs différens
usages, que des termes propres de chaque Etat & de chaque Profession .... G L. 4Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiersDe donkerste wegOveramstel Uitgevers
Ooit volgde Nora O’Donoghue de man ze liefhad in Italië, maar nu is ze
teruggekeerd naar haar geboortestad. Aidan Dunne hoopte vergeefs op een
promotie tot rector op de school waar hij werkt en probeert nu zijn zelfrespect
terug te winnen. Samen zetten ze een avondcursus op touw waar zeer
verschillende mensen samenkomen, ieder met hun eigen verwachtingen en
dromen. Tegen de tijd dat de cursisten samen op excursie naar Rome gaan, zijn
al hun levens voorgoed veranderd.
?Volg ons op dit geweldige boek en onze magische reis door betoverde rijken vol
prinsessen, feeën, zeemeerminnen en eenhoorns! ?. ?We beloven dat je dit kleurboek
geweldig zult vinden! ?Hierbinnen hebben we de mooiste tekeningen met elfjes,
zeemeerminnen en eenhoorns voor je verzameld om van te genieten, te ontspannen en
je creativiteit te uiten! ?Door middel van deze kleurplaten, vindt u een grote
verscheidenheid aan afbeeldingen met mystieke wezens en tekeningen die u veel
kleurmogelijkheden, diversiteit en plezier zullen bieden! De tekeningen zijn geplaatst op
een blad met witte rugzijde om het uitlopen van kleuren te voorkomen, zodat ze kunnen
worden ingekleurd met markers, gelpennen, kleurpotloden, dunne liners, aquarelverf.
?Groot formaat 8,5 x 11, professionele kwaliteit tekeningen. ?Bewaar dit perfecte
cadeau voor iemand speciaal in je leven ?.
In ‘De vierde wand’ van Sorj Chalandon belooft Georges, regisseur en ex-militant in
extreemlinkse kringen, op het ziekbed van zijn vriend Samuel diens droom te
verwezenlijken: de Antigone van Jean Anouilh opvoeren in het door de burgeroorlog
verscheurde Libanon, met acteurs uit alle strijdende partijen. Ondanks bedenkingen
van zijn vrouw vertrekt Georges naar Beiroet, weet daar alle acteurs samen te brengen
terwijl hun broers, vaders, vrienden elkaar naar het leven staan. Even lijkt het erop dat
het gaat lukken om het toneelstuk echt op te voeren. Maar bij een aanval raakt
Georges ernstig gewond en komt in het ziekenhuis terecht – dat vervolgens
gebombardeerd wordt. Eenmaal terug in Parijs slaagt hij er niet in om weer vader en
echtgenoot te zijn. De oorlog zit in hem en hij kan die niet meer buitensluiten. Winnaar
van de Prix Goncourt des Lycéens 2014
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