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Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken van Kerrigan. Als het leven
niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch
moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn.
Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat
om dezelfde reden als waarom Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw
gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield. Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in
gevaar brengen om degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg
staan.
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer boven water te
kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing biedt hij haar financiële
steun én vraagt hij haar ten huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje te kunnen adopteren. Hoewel
Sabrina er een bloeiend bedrijf voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar huwelijk alleen maar op papier zal bestaan.
Of beloven Javiers zwoele blikken toch meer?
Het geheim van Marten Toonder' zal een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan afbeeldingen bevatten, deels niet
eerder gepubliceerd. Toonder-biograaf Wim Hazeu probeert aan de hand van deze afbeeldingen antwoord te vinden op
de vraag welke invloeden Toonder hebben geïnspireerd en gevormd. Wat maakte Marten Toonder tot de veelzijdige
schepper van een uitzonderlijk oeuvre?00Elke cassette bevat een uniek en origineel exemplaar van een zogeheten
?cliché?, de metalen drukplaat waarmee, ver voor het digitale tijdperk, de stroken van de Bommelverhalen in de krant
werden afgedrukt. Tevens wordt een dvd ingestoken met daarop bijzonder documentair materiaal.00Het boek wordt in
groot formaat vervaardigd door Joh. Enschedé Amsterdam, specialist in hoogstaande en complexe drukprocedés.
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' - Goodreads.com 'Een meester in zijn vak
en terecht beschouwd als een van de beste historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius Valerius Verrens keert
na de succesvolle campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij wordt onthaald als Held van
Rome is Valerius niet de man die hij eens was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend door de vele gevechten, zijn
zus is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is veranderd... Keizer Nero wordt met
de dag meer paranoïde. Zij die macht begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe
bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf bevindt. Over de volgers van Christus, een nieuwe
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religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen. Nero
beveelt zijn Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de sekte te infiltreren en hun leider, een man die
Petrus genoemd wordt, gevangen te nemen. Als Valerius niet slaagt, kost het hem zijn leven, en de levens van
twintigduizend Judeeërs die in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie begint, een zoektocht die hem tot aan de
grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie hem misschien wel net zoveel kan kosten als
wanneer hij faalt.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van
belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele
vragen, maar de antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met
inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te bewandelen.
Edition for 1983/84- published in 3 vols.: vol. 1, Organization descriptions and index; vol. 2, International organization
participation; vol. 3, Global action networks; edition for 2012/2013- published in 5 vols: vol. 4, International organization
bibliography and resources; vol. 4, Statistics, visualizations & patterns.
Alex Cross heeft eindelijk zijn vriendin Brianna Stone ten huwelijk gevraagd. Maar de feestelijkheden moeten worden
uitgesteld als twee corrupte politici worden neergeschoten. De onbekende schutter maakt nog meer slachtoffers en wilde
theorieën doen de ronde: gaat het hier om een held of een crimineel? De zaak loopt uit de hand en Alex Cross wordt
samen met FBI-agent Max Siegel op de zaak gezet. Maar terwijl zij bekvechten over de taakverdeling gaat het moorden
door. Er is een professional aan het werk die zijn slachtoffers door en door kent. Dan krijgt Alex Cross een telefoontje
van zijn grootste vijand, Kyle Craig. Het Meesterbrein is neergestreken in Washington D.C. en zijn enige doel is om
voorgoed af te rekenen met Cross, en zijn gezin.
Een alomvattende visie op de wereldgeschiedenis als samenhang tussen natuurwetenschappelijke en
cultuurwetenschappelijke benaderingen.
Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere mensen? Brengt de technologie ons
dichter bij elkaar of houdt die ons gevangen achter onze schermen? Olivia Laing onderzoekt de relatie tussen stad,
eenzaamheid en creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die liefde al snel
vertrok maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot
een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen solitarisme
en schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust Laing zich op New York en vier kunstenaars die in
deze metropool wonen: Edward Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de hand van hun
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levens en werk ondervindt ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft geïnfecteerd en
ontdekt ze hoe kunst ook kan werken als medicijn.
In het boek Barracuda van Christos Tsiolkas droomt Daniel Kelly, afkomstig uit een arbeiderswijk in Melbourne, Australië,
van olympisch goud bij het zwemmen. Nadat hij wordt gescout door de zwemcoach van een prestigieuze particuliere
school krijgt hij een beurs aangeboden. Maar zijn zelfingenomen en rijke klasgenoten mogen hem niet. Het contrast
tussen Daniels kleurrijke, warme familieleven thuis en de snoeiharde competitie op school is schrijnend. Wanneer Daniel,
ook wel Barracuda genaamd, alles verliest, leert hij wat het betekent om een goed mens te zijn en wat er voor nodig is er
een te worden. Barracuda van Christos Tsiolkas draait niet alleen om faalangst en zelfvertrouwen, maar is ook een
zedenschets van het door sport bezeten Australië. Een boek over vriendschap en familiebanden, dromen en desillusies.
Psychiatrie,van diagnose tot behandeling' geeft een overzicht van de moderne psychiatrie in al haar facetten. In het eerste deel beschrijven
de auteurs de wetenschappelijke principes en methoden van de psychiatrie. Daarbij schenken zij op evenwichtige wijze aandacht aan de
biologische, psychologische en sociale invalshoeken die in de psychiatrie relevant zijn. In het tweede deel bespreken zij de voornaamste
psychiatrische stoornissen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld komen telkens de kenmerken, de verklaring, de behandeling en het
verloop van de stoornis aan bod.Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en bevattelijke manier kennis wil maken met de
moderne psychiatrie: studenten maar ook geïnteresseerde leken, mensen met psychiatrische problemen of hun directe omgeving, en verder
allen die beroepshalve met de wereld van de psychiatrie worden geconfronteerd. Dit kunnen hulpverleners, welzijnswerkers en
personeelsfunctionarissen zijn, maar ook mensen werkzaam bij justitie en politie of in het onderwijs. Het boek is in heldere taal geschreven
en voorzien van duidelijke verklaringen van de belangrijkste psychiatrische vaktermen.In deze derde editie hebben de auteurs de tekst op
verschillende punten geactualiseerd. In het bijzonder zijn enkele recente ontwikkelingen in de behandeling van psychische problemen
opgenomen. Tevens is de literatuurlijst aan gepast en zijn relevante Nederlandstalige websites opgenomen.
Informatie over alle aspecten van de overgang. Met uitleg over de hormoonbehandeling en aanvullende, alternatieve mogelijkheden om deze
levensfase tot een positieve ervaring te maken.
Sunny Loveless is wanhopig. Haar dochtertje Emily is pal onder haar ogen ontvoerd, en ze heeft het niet kunnen voorkomen. Het briefje dat
de ontvoerder achter heeft gelaten is bovendien maar al te duidelijk: betrek de politie erbij, en je kind sterft. Desondanks roept ze de hulp in
van FBI.agent Griff Stone, die haar overhaalt hem volledig in vertrouwen te nemen. Maar dan komt ze erachter dat hij persoonlijk bij de zaak
betrokken is, en waarom. Heeft ze een kapitale fout gemaakt - een fout die Emily het leven kan kosten? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in
2-in-1 bundel.
Are there limits to cultural diversity? Does an animal have rights? Do we overlook the implications of stem cell technology? Do the public
media have their own accountability? Does sport go together with gene therapy? Is ' global governance ' an answer on the instability of the
world after 9/11? At the beginning of the 21st century, we are faced daily with these and other ethical questions. In our pluralist society, in
which divergent views coexist with each other, no one ethical approach can offer us a unique vision. In Ethics - from DNA to 9/11, the authors
scrutinize a number of ethical issues and help the readers arrive at their own conclusion. This is a unique title for everyone who wishes to be
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informed thoroughly and reliably on the way in which ethical questions are handled nowadays. With contributions from Govert den Hartogh,
Guido Pennings, Michiel Korthals, Ronald Commers, Paul Cliteur, Amade M'Charek, Frans Jacobs, Hugo van den Enden, Hub Zwart, Peter
Derkx, Sigrid Sterx, Rob van Es and Rik Coolsaet.
This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056293994.

Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij uit en
wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten zich als een
roman lezen.
Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy's birthday, so he has lots of toys. However, he doesn't always want
to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let's find out what it means to share, and why it makes us feel
better! This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well! Jimmy en zijn
konijnenbroertjes houden van spelen en vandaag is het Jimmy's verjaardag, dus heeft hij veel speelgoed gekregen. Maar hij wil
niet altijd delen en daarom loopt hij misschien plezier mis. Laten we ontdekken wat het betekent om te delen en waarom we er ons
beter door voelen! Dit verhaal is ideaal om voor het slapengaan aan je kinderen voor te lezen, maar ook leuk voor de hele familie!
‘Thuis in Mitford’ van Jan Karon is het eerste deel en draait om het stadje Mitford, zo'n pittoresk plaatsje waar iedereen van
droomt. De buren zijn vriendelijk, verloren dingen worden altijd teruggevonden, en zieke mensen worden onvermijdelijk beter. Het
is prachtig gelegen en ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de plaatselijke dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven
nodig aan verandering toe is, wordt hij volledig uit balans gebracht. Hij wordt door allerlei vreemde gebeurtenissen overvallen. Een
grote zwerfhond volgt hem op weg naar huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig jongetje wordt plotseling aan zijn zorg
toevertrouwd. En zijn aantrekkelijke nieuwe buurvrouw vindt haar weg naar zijn voordeur, en brengt hem in verwarring.‘Er brandt
nog licht" is het tweede deel en "De groene heuvels" is het derde deel van een serie over het stadje Mitford.
Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil korte rokjes, jeans en naveltruitjes.
Hierdoor komt ze in moeilijkheden. Alleen haar oudste broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.
Dutch English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Dutch as their second language. This fun children's
picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy. Jimmy doesn't want to sleep in his own bed. Every night he sneaks into
his parents' room and falls asleep in their bed. Until one night something unexpected happened.... Dit leuke prentenboek volgt het
verhaal van het schattige kleine konijntje, Jimmy.Jimmy wil niet in zijn eigen bed slapen. Elke avond sluipt hij naar zijn ouders
kamer en valt in slaap in hun bed. Totdat er op één avond iets onverwachts gebeurt... This story may be ideal for reading to your
kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well! Dit verhaal kan ideaal zijn om voor te lezen aan uw kinderen voor het
slapen gaan en is leuk voor het hele gezin! It is suitable as a read aloud book for pre-schoolers or a self-read book for older
children. Het is geschikt als voorleesboek voor kleuters of een boek voor oudere kinderen om zelf te lezen.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
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Instructief boek waarin allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven, op onderwerp gerangschikt en van duidelijke afbeeldingen voorzien, met
name genoemd worden. Geschikt om het taalgebruik te stimuleren. Vanaf ca. 4 jaar.
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