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Mijn leven is van mij Lucas Zandberg 2015-03-27 Elisabeth in Beieren, beter bekend als Sisi, wordt in
films en boeken vaak geportretteerd als een eendimensionale sprookjesprinses. Dit zoetsappige clichébeeld
wordt in deze compleet herschreven, uitgebreide versie van Zandbergs debuutroman met de grond gelijk
gemaakt. Elisabeth is pas zestien als ze schoorvoetend trouwt met haar neef Franz Joseph, keizer van
Oostenrijk. De liberaal opgevoede, dromerige Elisabeth kan niet aarden aan het stijve Weense hof. Terwijl
de liefde voor haar fantasieloze man al snel bekoelt, groeit de druk op de keizerin om een troonopvolger te
baren. Na een aantal moeilijke jaren bereikt ze dat doel met de geboorte van haar zoon Rudolf. Vanaf dat
moment weigert zij zich te conformeren aan de conventies van haar tijd. Voortaan gaat de rusteloze
Elisabeth haar eigen weg, voortdurend op zoek naar manieren om een invulling te geven aan haar bestaan.
Intussen gaat het volkomen aan haar voorbij wie het meest van haar houdt en haar het hardst nodig heeft.
Tussen droom en werkelijkheid Bob Vermaak 2014-12-17 Weg met de ‘mitsen en maren’, kies een
bepaalde koers. ‘Tussen droom en werkelijkheid staan we en en praktische bezwaren’, aldus Elsschot. Dit
boek gee je inzicht in de verschillende rollen van de ondernemingsraad. Door de mix te zoeken van
professionals uit het veld en experts geven de hoofdstukken praktische, haalbare en realistische suggesties.
Wat wil jij voor toegevoegde waarde hebben als ondernemingsraadslid? Wat wil jij dat de OR in de
beleidsontwikkeling stimuleert, innoveert, controleert of faciliteert? Die focus helpt je bij het realiseren van
je resultaten en zorgt ervoor dat de meerwaarde van de ondernemingsraad wordt gevoeld, zowel in de
organisatie als bij medewerkers. De energie die de hoofdstukken bij je losmaken, is volledig a ankelijk van
de wil aan de slag te gaan. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan: • De ondernemingsraad
als controleur • De ondernemingsraad als bezorger van balans • De ondernemingsraad als veranderaar •
De ondernemingsraad als verbinder tussen moderne arbeidsverhoudingen en directe
werknemersparticipatie • De ondernemingsraad als stimulator van verandering • De ondernemingsraad als
pionier van blended learning • De ambtelijk secretaris en de verschillende rollen • De ondernemingsraad
als beschermer van de medezeggenschap in internationale verhoudingen
Verzamelde muziekessays Simon Vestdijk 2014-01-21 Toen Vestdijk in 1959 De symfonieën van Jean
Sibelius schreef, was de muziek van deze componist nog vrijwel onbekend in Nederland. Vestdijk noteerde
daarom veel zakelijke informatie over Sibelius leven en technische elementen van zijn werk, vooral in de
eerste twee delen van het boek. In het derde deel worden de zeven symfonieën in volgorde beschreven en
analyseert Vestdijk hun kwaliteit. Vestdijk laat daarnaast met notenvoorbeelden de voornaamste thema s en
motieven van Sibelius zien.De originaliteit en grondigheid van Vestdijk s muziekstudies maken De
verzamelde muziekessays tot een waardevol deel van zijn indrukwekkende oeuvre.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar
worden en dolgelukkig worden met haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een carrière als
kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag.
Dat wordt niet beter als ze in de les ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Doorleefde menselijkheid Hans Küng 2015-03-18 ‘Doorleefde menselijkheid’ van de Zwitserse theoloog
Hans Küng is het derde en het laatste deel van zijn autobiografie. ‘Doorleefde menselijkheid’ bestrijkt het
deel van Küngs leven vanaf 1980, toen de katholieke kerk hem zijn leerbevoegdheid ontnam. Küngs ontslag
door de Rooms Katholieke kerk maakte hem allesbehalve monddood. Hans Küng ontmoette de grote der
aarde als Henry Kissinger, Tony Blair, Desmond Tutu en Angela Merkel. Hij zette het project Weltethos
(Wereldethos) op ter bevordering van de interreligieuze dialoog en de wereldvrede. Hans Küng gaat in dit
deel van zijn autobiografie ook in op grote vragen als: Was het ’t waard? Hoe zal ik sterven? En wat komt
daarna?
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte
geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning
Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is
een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
De vier jaarfeesten Rudolf Steiner 1978 Voordrachten van de grondlegger van de antroposofie
(1861-1925) over het belang van de viering van Kerstmis, Pasen, het Johannesfeest en het Michaëlfeest.
Nooit denk ik aan niets / druk 1 Hans Hagen 2015-03-10 Ruim twintig gedichten over allerlei vragen die
zomaar in je hoofd kunnen opkomen. Bijvoorbeeld over bang zijn, verliefdheid, de dood, vlinders en
groeien. Met paginagrote, sfeervolle kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Luisteren &cetera Pieter Steinz 2015-01-10 Waar kun je naar luisteren als je net je favoriete plaat hebt
gehoord? Wat hebben de makers van die plaat gehoord en welke andere muzikanten hebben zich door hen
laten inspireren? Iedereen die wel eens met deze vragen naar muziek luistert, heeft aan Luisteren &cetera
een boek om zijn hart aan op te halen. De jaren tachtig zijn het decennium waarin de popmuziek volwassen
begon te worden – vooral door na de decadente jaren zeventig weer te vertrouwen op de kracht van de
muzikale eenvoud. Van new wave en punk tot hiphop, van heavy metal tot dance: Pieter Steinz en Bertram
Mourits beschrijven de 25 invloedrijkste platen en stromingen en geven je een verrassend beeld van muziek
die je al kende of die je wilt leren kennen.
Een mond vol glas Henk van Woerden 1998-01-01
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly
Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van
Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein
waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds
verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen
haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo
prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude
vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen.
Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje
verdween...
Nicotine Nell Zink 2017-10-23 ‘Nicotine’ van Nell Zink is een verslavende roman van een spraakmakende
schrijver. Nell Zinks debuut ‘De rotskruiper’ was genomineerd voor de Guardian First Book Award.
‘Misplaatst’ was genomineerd voor de National Book Award. Werkloze Penny heeft altijd tegen haar familie
gerebelleerd – door helemaal normaal te zijn. Haar moeder is lid van een Zuid-Amerikaanse indianenstam,
haar vader is een joodse sjamaan met een psychedelisch ‘holistisch centrum’. Maar haar leven komt op z’n
kop te staan wanneer haar vader overlijdt en Penny zijn geboortehuis erft. Ze ontdekt dat er krakers wonen
die vechten voor de rechten van rokers en wordt hun wereld ingezogen. ‘Nicotine’ gaat over familie – die je
bij je geboorte hebt gekregen én die je zelf verzamelt – en over obsessie, idealisme en bezit.
Schimmenspel Marguerite Poland 2015-10-03 Zuid-Afrika, 1898. De anglicaanse pastor Walter Brownley
arriveert in St. Matthias, een missiepost aan de Oostkaap. Vol twijfels over zijn roeping heeft hij Engeland
verlaten, maar op St. Matthias lijkt hij zijn bestemming gevonden te hebben. Charles Farborough, de
missiepriester, is een zachtaardig man met warm hart voor de Xhosabevolking. Tegen wil en dank ontluikt
bij Walter een diepe genegenheid voor Farboroughs dochter Frances – een onmogelijke liefde, want zij is
voorbestemd voor een huwelijk met haar jeugdvriend Victor Drake. Schimmenspel is behalve een
familiekroniek en een gevoelig liefdesverhaal ook een groots portret van een land in verwarring. Tegen het
decor van het Zuid-Afrika op de rand van de twintigste eeuw vertelt Schimmenspel een intiem verhaal van
liefde en verlies, en roept Poland de schimmen uit het betwiste verleden van Zuid-Afrika tot leven.
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De vermisten Caroline Eriksson 2017-04-06 Op een zomeravond stappen Greta, Alex en de vier jaar oude
Smilla in een boot op het mythische meer Maran om naar het kleine eiland dat er middenin ligt te varen.
Greta blijft achter terwijl de andere twee aan wal gaan. Als Alex en Smilla uren later nog niet terug zijn
gaat Greta een kijkje nemen, maar de twee lijken in rook opgegaan. De koortsachtige zoektocht die volgt en
een mysterieuze verschijning brengen de steeds verwardere Greta aan de rand van een donkere afgrond.
Denk aan mij Sabine Durrant 2015-04-09 Lizzie is kapot van de dood van haar man Zach. Ze gaat naar de
plek waar hij een fataal auto-ongeluk had om er bloemen neer te leggen. Vlak voor zijn ongeluk had ze hem
een pijnlijke brief gestuurd waarin ze zei hem te willen verlaten. Die brief heeft hij nooit te lezen gekregen.
Op de plek van het ongeluk blijken al bloemen van iemand anders te liggen. Lizzie móét zich wel afvragen
hoe goed ze haar man eigenlijk kende. Is hij echt dood of moet zij dat alleen maar geloven? Denk aan mij is
na Onder je huid wederom een sterke psychologische thriller van Sabine Durrant. Langzaam word je in het
verhaal van Lizzie gezogen terwijl je ook de dagboekfragmenten van Zach te zien krijgt. Niets is wat het
lijkt.
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN GIFT VAN
WAPENS (Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische krachten van goed en
kwaad, terwijl Andronicus en Rafi al hun duistere krachten gebruiken in een poging om Thors identiteit te
vernietigen en de controle over zijn ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het zwaarste
gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader te bevrijden.
Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn, vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de
Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze ziet
hem als haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te redden, maar de Onderwereld is groot en
verraderlijk, en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece leidt de Krijgsmacht op een vrijwel
onmogelijke missie om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de dieptes van het Ravijn om het
verloren Zwaard terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en exotische rassen, is elk
van hen vastberaden om het Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus, gewapend met zijn
magische mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te vernietigen; Kendrick,
Erec, Bronson en Godfrey moeten vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het betekent om
hun volk te verraden en Andronicus te dienen; Mycoples worstelt om te ontsnappen; en in een schokkende
plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk onthult. Zal Thor zichzelf terugvinden? Zal Gwendolyn Argon
vinden? Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan slagen? Zullen Kendrick, Erec, Bronson en
Godfrey overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring volledig verwoest worden? EEN GIFT
VAN WAPENS is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken,
intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons
meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze
haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen,
begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor
haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul
Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar
verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij
het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn overleden vriend
verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.
Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun
vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens:
de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een
blok voor haar vallen. Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt
dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de oever van
de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij
is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar
tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten
krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om
zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in
Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de
hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er
niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier
moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet
betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het
zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te
verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het
plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg
nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke
vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn
ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt
in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken
verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar moeder
Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de
planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts
Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede
boek in de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke NieuwZeelandse romans, onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de
wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en
zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee
over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle
zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die
langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich
verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het
verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant
en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke
manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag
op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse
mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt.
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Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
De apotheker van Auschwitz Dieter Schlesak 2017-04-11 *Een geweldig boek dat je treft als een vuist...
Een onvergetelijk vlechtwerk van het Kwaad. - Claudio Magris De apotheker van Auschwitz is een van de
meest authentieke, precieze en schokkende boeken die er ooit over de Holocaust zijn geschreven. Het is
een zeer realistisch portret van het concentratiekamp Auschwitz, waar een Roemeense apotheker, dr.Victor
Capesius, assistent van Mengele, een belangrijke rol speelde bij de selectie en vergassing van joden in
doodsfabriek Birkenau. Hoewel hij naar eigen zeggen persoonlijk niets tegen joden had, stuurde hij velen
van hen, onder wie een groot aantal bekenden uit zijn geboortestreek, koelbloedig de gaskamer in en
verrijkte zich met hun bezittingen. Na de oorlog ontsnapte hij aan een doodsvonnis en hervatte hij zijn
civiele bestaan.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in
Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het
gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire
opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de
bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor
nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een
goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij
River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur
is wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent
geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet Easton alles uit
de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij
hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden – en
hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een
traktatie.’ Publishers Weekly
Wolf Mo Hayder 2021-02-02 In Wolf, het zevende deel van Mo Hayders Jack Caffery reeks, komen meerdere
misdaden uit het verleden weer bovendrijven. Een daarvan is de verdwijning van Jack’s broertje, lang
geleden... Als een vagebond een hond vindt op wiens halsband in grote letters ‘HELP ONS’ staat
geschreven, weet hij zeker dat er iets sinisters aan de hand is. Hij belt inspecteur Jack Caffery. Hoewel die
eerst nogal terughoudend is, besluit Jack toch te helpen wanneer de vagebond hem informatie belooft over
de verdwijning van zijn broertje, vele jaren geleden. Ondertussen vecht een rijke familie, de AnchorFerrers, voor hun leven. Twee mannen zijn hun huis binnengedrongen en houden de familie gevangen.
Naarmate de nacht vordert worden hun bevelen steeds meer vernederend en extreem, en blijkt dat het hier
om meer dan alleen geld gaat: het is een persoonlijke afrekening...
Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 1855 Issues for 1889-1931 include the Jaarverslag of the
Laboratorium voor Pathologische Anatomie en Bacteriologie, later the Geneeskundig Laboratorium.
Het zwaard van het Noorden Luke Scull 2015-08-26 Sommige legenden sterven nooit... Tussen de
Demonenheuvels en de Niemandslanden liggen drie machtige steden die op het hoogtepunt van hun weelde
zijn. Elke stad wordt beschermd door de kracht van een Oppermagiër. En elke Oppermagiër wordt op zijn
beurt beschermd door een eeuwenoud verbond. Maar niet lang meer. Schaduwhaven is gezonken en
Thelassa wordt belegerd. De barrière tussen de werelden is aan het aftakelen en alleen de Oppermagiër
van Dorminia kan zijn onderdanen nog beschermen. Dan komt er een nieuwe speler in het spel. Een man
die zichzelf Kraai noemt. Na de enorme cliffhanger waarmee De donkere broederschap eindigde, begint dit
vervolg midden in de actie. Luke Scull schrijft een van de verfrissendste fantasyseries van dit moment.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met
meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst
niet veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft
de plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet
te boven. Gezien de unieke aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen
van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar
als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt
ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat
haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken.
Rileys zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en
verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door
een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een
panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze
ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere
psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie
– met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paigeserie is binnenkort beschikbaar.
Z. Heynsii weg-wyser ter salicheyt Zacharias Heyns 1629
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste
wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in
15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor meer
energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's
(met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low
carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder
dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van
vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige,
unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met
VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren
om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit
meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is
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maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur
Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan
de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten
van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij
slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een
misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is
begonnen.
Onderwijsvrijheid / druk 1 Kees Boele 2015-03-24 De bestuursvoorzitter van een van de grootste
hogescholen van Nederland steekt zijn nek uit om in het onderwijs en het leidinggeven daaraan 'back to
basics' te gaan. 0Jong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan 'infobesitas'. Met
informatietechnologie proberen we dit te lijf te gaan, maar het helpt niet echt. Het komt erop aan dat je
kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Daarom moeten
onderwijsmensen weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat
jongeren wijzer worden. Dat kan echter alleen als leidinggevenden hun school echt schóól laten zijn in
plaats van een bedrijf. Niet de managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs,
de passie van docenten en de atmosfeer.
Blauwe vlinders Michael Mortimer 2015-02-10 In een Kremlinarchief in Moskou doen studente Ida
Nordlund, haar grootmoeder Alma en steun en toeverlaat Lasse een ongelooflijke vondst. Tussen oude
Sovjetdocumenten treffen ze de zogeheten Stalin-steen aan. Deze geheimzinnige steen past naadloos aan
de Maagdensteen, een steen met zeer krachtige, mysterieuze krachten die Ida, Alma en Lasse in hun bezit
hebben. Op zoek naar de het geheim achter de fossiele stenen, reizen de drie af naar de verboden zone
rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Hier woonde Idas moeder Eva nadat ze haar dochter verliet een plaats
die ze het `Paradijs noemde en waar, doordat de mensen het gebied na de kernramp van dertig jaar
geleden massaal hebben ontvlucht, de rijkste fauna van Europa leeft. Evas huis is verlaten, maar de
aanwezigheid van Ida, Alma en Lasse blijkt toch te zijn opgemerkt. Een groep wetenschappers heeft het op
de stenen gemunt en laat zich er door niets of niemand van weerhouden om ze in bezit te krijgen. Blauwe
vlinders, het tweede deel in de saga over de Maagdensteen, is een thriller boordevol spanning, historie,
avontuur en mysterie voor de liefhebbers van Dan Brown, C.J. Sansom en Stieg Larsson.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van
zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft
alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar
te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze
hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven.
Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Lezen, weten en niet vergeten Mark Tigchelaar 2015-09-02 Informatie sneller en makkelijker opnemen,
verwerken en onthouden - nu in lettertype Dyslexie! Mark Tigchelaar kreeg kort voordat hij cognitieve
psychologie ging studeren te horen dat hij zwaar dyslectisch is. Gedurende zijn studie heeft hij zich
gespecialiseerd in hoe mensen meer uit hun hersenen kunnen halen. Mark is breinexpert en heeft al meer
dan 70.000 mensen mogen opleiden in de technieken om meer uit het brein te halen. 93% van de mensen is
snel afgeleid tijdens het lezen 84% kan de volgende dag de informatie niet meer reproduceren 72% scant
alleen maar informatie, omdat ze te langzaam lezen om alles te lezen Mark Tigchelaar leert ons het
volgende: Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat het makkelijker wordt om informatie te verwerken,
zonder dat dit ten koste gaat van het tekstbegrip? Hoe kun je grote hoeveelheden informatie sneller lezen
en onthouden? Hoe blijf je geconcentreerd in een drukke omgeving? In Lezen, weten en niet vergeten
beschrijft Mark een baanbrekende methode om dit voor elkaar te krijgen. De methode bestaat uit acht
principes gebaseerd op revolutionair wetenschappelijk onderzoek naar de werking van onze hersenen. Door
de praktische aanpak is het geschikt voor iedereen die te maken heeft met veel informatie.
In de ban van de krekel, in de ban van de mier Geert Mak 2015-01-14 `Verhalen brengen structuur in
de chaos van de geschiedenis en van de politiek. Ze troosten, ze dragen lessen aan voor de toekomst, ze
versterken een bepaalde orde, ze geven ons helden om ons aan op te trekken, schurken en verraders om
weg te trappen. De publieke opinie in Europa wordt, onbewust, voor een goed deel bepaald door
eeuwenoude verhalen of liever gezegd: sprookjes. Drie sprongen er de laatste jaren uit. Het verhaal over de
Krekel en de mier (ofwel: zuinigheid wint altijd). Het verhaal over Roodkapje en de wolf (ofwel: moet het
altijd 1956 blijven?). En het verhaal over Hans Brinker en zijn vinger in de dijk (ofwel: de natuur getemd).
Geert Mak betoogt dat deze eeuwenoude sprookjes hun zeggingskracht langzamerhand verloren hebben.
Sterker nog: dat ze in de 21ste eeuw wel eens bloedgevaarlijk kunnen zijn.
Refomeisje Annemarie van Heijningen-Steenbergen 2015-02-21 ‘Ik ben geboren op het erf van het
verbond en mijn moeder zei dat dit een voorrecht was. Dat wilde ik graag geloven. Stel je voor, dat ik niet
geboren was op het erf van het verbond. Dan was ik opgegroeid in de wereld, zonder God of gebod. Dan
had ik nooit geweten dat ik een nieuw hart nodig had. Ik moest er niet aan denken.’ In Refomeisje kruipt
Annemarie in de huid van het meisje dat ze was. Met een mengeling van verwondering en dankbaarheid
kijkt ze terug naar de kerk en de omgeving waarin zij tot geloof kwam. Een persoonlijk relaas, kwetsbaar,
spiegelend en liefdevol. De beschrijving van de refocultuur is herkenbaar voor ‘insiders’, maar ook boeiend
voor mensen die niet in deze cultuur zijn opgegroeid. Refomeisje is een boek dat tot nadenken stemt en
gespreksstof oplevert.
Sinds het zwijgen begon Jesse Ball 2015-10-23 In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis
in hetzelfde Japanse dorp. De politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige
Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de bekende
ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een roman waarin
Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie
tot het uiterste rekt. 'Sinds het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer
‘Ball’ boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad gepleegd?
Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee
in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair universum.
Lieve dochter Elizabeth Little 2015-02-24 Janie heeft alles aan haar moeder te danken. Haar looks. Haar
geld. Haar strafblad. De voormalige `It-Girl Janie Jenkins is sluw, bloedmooi en ze komt net uit de
gevangenis. Tien jaar geleden, op het hoogtepunt van haar roem, werd ze veroordeeld voor de moord op
haar moeder. Als ze vrijkomt na een vormfout, gaat ze incognito op zoek naar de waarheid achter haar
moeders laatste woorden, met behulp van slechts een vage aanwijzing. Er is echter één probleempje: ze
weet niet of zijzelf de moordenaar is ze is haar geheugen kwijt. Ze weet alleen dat ze een bloedhekel had
aan haar moeder. Maar heeft ze haar ook vermoord? Ze belandt in een gehucht in South Dakota, waar de
kleurrijke dorpsbewoners er een vreemde levensstijl op nahouden. Intussen zit de paparazzi, overtuigd van
haar schuld, haar op de hielen en moet ze alles op alles zetten om undercover te blijven. Met behulp van
een oude foto, een verlaten huis en een dagboek in geheimtaal probeert Janie de puzzelstukjes in elkaar te
passen. #lievedochter
De vierde musketier Theo van den Heuvel 2012-09-03 Een echte man zijn, zoals God dat bedoeld heeft:
een uitdaging die niet iedereen durft aan te gaan. De musketiers waren de elitetroepen van de koning. Eén
voor allen; allen voor één. De vierde musketier traint mannen om te leven voor hun Koning. Zijn Koninkrijk
heeft echte mannen nodig, toegewijd, en sterk en zwak waar nodig.
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