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Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je
kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons
allemaal. Het gaat over ons falen: het falen als
individu, het falen van de zakenwereld, en het falen
van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis
die wij hebben veroorzaakt en die haar weerga niet
kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd
ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik, waar ze
werd opgesloten in een donkere kelder en haar baby
af moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt
Agnes met haar man Tobbe en dochter Nicole een
schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze
kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou
worden, niet vergeten. De man die haar haar
pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de
gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en het kind
zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw.
Nicole keert terug naar Brantevik om te achterhalen
wat er is gebeurd met haar moeder en haar broer.
Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste
maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht,
die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez
ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed
wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en
hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich
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ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die
dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit
verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de
klassieken der moderne Nederlandse literatuur
gerekend mag worden, is geschreven met een
beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische
romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de
prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over
de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het
strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920
zullen de lezer keer op keer treffen.
Striker, een bedrijf gespecialiseerd in
oliemanagement, doet een verbazingwekkende
ontdekking tijdens een routineonderzoek naar de
ligging van een kleine oliereserve aan de kust van
Equatoriaal Guinea. Op een seismogram is te zien
dat onder het kleine olieveld een veld ligt dat meer
olie bevat dan heel Saoudi-Arabië. Striker is van
mening dat het eigenaar van het olieveld is, door
een getekende overeenkomst, en dus in feite heel
Equatoriaal Guinea bezit. Met de hulp van de cia en
de militaire organisatie Hadrian wil Striker de huidige
regering omverwerpen en zo controle over het land
krijgen. Een geheimzinnig document, dat alleen
bekend is onder de naam Het Hadrianus
Memorandum, blijkt hierin van essentieel belang.
Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag
een jonge slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en
laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar.
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Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton is
gebroken als haar jongere broer Timothy spoorloos verdwijnt.
Samen met een jonge, in armoede vervallen aristocraat volgt
ze Timothys spoor naar Egypte. Niet alleen de schaduwen
van Caïro en Luxor, de onherbergzame woestenij van de
Sahara en de diepten van de Nijl herbergen gevaar ook
Jessica draagt zo haar geheimen met zich mee...
Europa in de zestiende eeuw. Tussen de steenhouwer
Leberecht Hamann en de jezuïet Christoph Schlüssel
ontstaat een dodelijke vijandschap. Want Leberecht is
verliefd geworden op de moeder van zijn rivaal - een
verboden liefde - en hij kent een geheim dat hem oneindig
veel macht verschaft. Het gaat om de spoorloos verdwenen
erfenis van de grote astronoom Nicolaus Copernicus,
waardoor de wereld zal veranderen en de Kerk op haar
grondvesten zal schudden...
In juni 1818 werd de jonge Caspar Reuvens (1793-1835)
benoemd tot hoogleraar archeologie aan de Universiteit
Leiden. Tegelijkertijd kreeg hij het beheer over het
Archeologisch Cabinet van de universiteit, toen nog
Hoogeschool geheten. Deze gebeurtenis wordt beschouwd
als het begin van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in
Leiden.00In dit boek wordt de bewogen geschiedenis van het
RMO beschreven: de periodes van bloei en baanbrekende
activiteiten, met opgravingen in Griekenland, Tunesië,
Egypte, Jordanië en Nederland, maar ook de moeilijke tijden,
waarin het museum het met minimale middelen moest
doen.0Veel aandacht wordt in dit boek gegeven aan de
verwerving van de Leidse topcollecties. Ook wordt er
stilgestaan bij de veranderde relaties met landen waar de
collecties oorspronkelijk vandaan komen.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man
die is verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS,
leidt tot gevaarlijke tochten door een letterlijke en figuurlijke
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duisternis.
Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire
kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even
gepassioneerd is over vreemde culturen en producten, ging
hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze
verschillende regio's over de hele wereld. Dit boek is het
resultaat van die tournee: aan de hand van 30
streekgebonden gerechten en tal van culinaire verhalen
neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke
banketten van de maharadja in India tot de streetfood van
Mexico-Stad.

Vanavond heb ik een grens overschreden, en als vader
gelijk heeft, is terugkeren onmogelijk... Als Amelia Gray
tegen haar zin betrokken raakt bij het onderzoek naar de
moord op een rechercheur, komt ze John Devlin ook
weer tegen. Ze is nog steeds gek op hem, maar ze weet
dat ze, door contact met hem te hebben, met krachten te
maken krijgt die levensbedreigend voor haar zijn.
Afstand houden, dus! Tot blijkt dat hij de enige is die
haar kan helpen, en ze hem noodgedwongen weer moet
toelaten in haar leven... 'Goed verteld, knap doordacht.' NBD Biblion
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om
haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert
Addy Davies na vijftien jaar terug naar het stadje, de plek
die ooit haar thuis was. Daar loopt ze direct Noah
Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al
droomde. Maar Addy heeft een geheim waardoor ze
haar gevoelens voor Noah niet toe kan laten. Noah populair, knap, succesvol - begrijpt maar niet dat Addy
niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook
niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar oproept
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die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij
eindelijk een vrouw heeft ontmoet aan wie hij zijn hart
zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt
nogal wat opschudding te hebben veroorzaakt in het
eens zo harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid
die ontstaat, komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan.
Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet zonder
een nóg duisterder geheim aan het licht te brengen...
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Autobiografie van de Zwitserse, rooms-katholieke
theoloog (geboren in 1928), bekend vanwege zijn
kritsche houding en conflict met Rome.
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.
Wij leven in een tijd zonder richting, zonder ideologieën,
zonder aansprekende ideeën, zonder vaders en
moeders, kortom in een samenleving van wezen. Wij zijn
echter de erfgenamen van veel: alles wat een rol van
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betekenis speelt of heeft gespeeld in de moderne wereld
is begonnen op ons continent, Europa. En die veelheid
van ideeën, systemen, opvattingen en handelingen heeft
geresulteerd in een groot gevoel van onbehagen, van
'verweesd' zijn. 'De verweesde samenleving' is een vurig
pleidooi van Pim Fortuyn voor meer aandacht, liefde en
respect voor de kernnormen en -waarden van onze
eigen cultuur. Aan de basis van onze westerse wereld
liggen het jodendom, het christendom en het humanisme
- cultuurbronnen die hebben geresulteerd in een
geëmancipeerd en modernistisch gedachtegoed waar wij
zuinig op moeten zijn. Want de belangrijkste vraag van
onze tijd luidt: hoe houden we een leefbare wereld?
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje
en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is haar
verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van
zijn moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het
Funky Banana café, en van de EHBO-lessen die hij na
schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de
dag dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van
Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het verhaal
waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat door een
dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een
diep verborgen familiegeheim voor eens en voor altijd
boven tafel.
Daily GraphicIssue 17978, December 1 2008Graphic
Communications GroupDe lange weg naar de vrijheidde
autobiografieAtlas Contact
Een tweeling met een geheim Een koning zonder
erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De tweeling
Carys en Andreus was nooit voorbestemd om het
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koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was in de kracht
van zijn leven en hun oudste broer was zijn gedroomde
opvolger; jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst
van het koninkrijk leek veilig. Maar de toekomst kan
misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden
worden gedood op de terugweg van hun veldtocht, en de
moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit
hun eigen midden lijken te komen, heeft Eden dringend
behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat Carys en
Andreus een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van hen
als eerste is geboren en dus het recht op de troon kan
opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de
Raad van Ouderen zijn kans grijpt om de macht over
Eden in handen te krijgen, zit er voor Carys en Andreus
maar een ding op: ze moeten de strijd om de troon
aangaan - tegen elkaar. De winnaar van de serie duels
zal waardig over het koninkrijk Eden mogen regeren. De
ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht
geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het
verschrikkelijke geheim waaronder Andreus gebukt gaat
en dat voor de rest van het hof verhuld moet blijven.
Jarenlang waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar
nu staan ze ineens lijnrecht tegenover elkaar en weten
ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog
kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld,
zullen Carys en Andreus ontdekken hoe ver de ander zal
gaan om de kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het
duren voordat achterdocht de overhand krijgt en de dorst
naar macht tot het ultieme verraad leidt?
Twee vrouwen zijn op identieke wijze vermoord in hun
slaapkamers. Is er een verband met de dode man die
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door Erik Winter op het strand wordt gevonden? ‘Åke
Edwardson is een uitzonderlijk getalenteerde
verhalenverteller.’ – Henning Mankell Het belooft een
prachtige winter te worden in Göteborg, maar niet voor
de inwoners van de wijk Vasastan. Op een vroege
decemberochtend treft het politieteam onder leiding van
Erik Winter in een chic appartement een gewurgde
vrouw en een man in shock aan. De man zweert dat hij
bij het ontwaken zijn partner levenloos naast zich in bed
aantrof. Wanneer er enkele dagen later een identieke
moord plaatsvindt, begint agente Gerda Hoffner, die
inspecteur Winter assisteert bij het onderzoek, te denken
dat de moordenaar misschien een boodschap heeft
willen achterlaten. Ze deelt haar vermoedens met haar
chef, waarop de zaak een wending neemt die Gerda
dichter bij de waarheid brengt, maar die tegelijkertijd
onverwacht het einde aankondigt van de politiecarrière
van Erik Winter... '**** Met een magistraal slotakkoord
beëindigd Ake Edwardson de Winter-reeks. [...]
Edwardson weet de perfecte balans tussen traagheid en
spanning te vinden. Winters gedachtespinsels leiden de
lezer naar het verrassende slot, dat, zoals de titel
tenminste suggereert, het laatste deel van de reeks is.
[...] Stoppen op het hoogtepunt is nooit een slecht idee.' VN's Detective & Thrillergids
Dit boek helpt je om technologie in te leren zetten ter
ondersteuning van de gezondheid van jouw client, en
leert je samen met je client te zoeken naar wat
technologie kan opleveren in het omgaan met zijn of
haar chronische aandoening. Flaptekst nog verder
aanvullen]. Op de website bij dit boek vindt je
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filmfragmenten van interviews met zorgverleners en met
patienten die vertellen over hun ervaringen met
technologie. Dit boek is bedoeld voor studenten van hbozorg opleidingen zoals verpleegkunde, fysiotherapie,
ergotherapie, mondzorgkunde, logopedie en
podotherapie. Deze toekomstige zorgprofessionals
zullen een veelheid aan nieuwe technologieen in kunnen
zetten in de zorg voor hun clienten. Ze zullen daarbij in
staat moeten zijn de client te begeleiden in het maken
van keuzen voor hulpmiddelen die bij hem of haar
passen. Dit boek ondersteunt hen daarbij "
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