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In haar razend spannende nieuwe boek ontrafelt Marian Husken de cold case
van de godfather van de Nederlandse XTC-industrie, die Nederland op de kaart
zette als het Colombia van het Noorden. Danny Leclère, een jonge arts uit
Hasselt, was supertrots op de formule die hij had ontwikkeld om loepzuivere xtc
te maken. Begin jaren negentig wist hij de fabricage van de feestpillen samen
met Nederlandse vrienden zo op te schroeven dat ze binnen de kortste keren
multimiljonair waren. Het waren Danny en zijn maten die Nederland op de kaart
zetten als het Colombia van het Noorden, een dubieuze reputatie die standhoudt
tot de dag van vandaag. Daarbij was 'Dokter XTC' politie en justitie ook lange tijd
te slim af. Zowel in Nederland als in Vlaanderen wist hij jarenlang buiten de
gevangenis te blijven. Maar uiteindelijk ging het mis. Op Hemelvaartsdag 1993
werd Danny Leclère op klaarlichte dag geliquideerd op de ringweg van
Amsterdam. De daders zijn nooit gepakt. Waarom moest Danny dood? Wie
kreeg na de moord zijn revolutionaire xtc-recept in handen? En waar bleven zijn
drugsmiljoenen? In haar razend spannende boek ontrafelt Marian Husken de
cold case van de godfather van de Nederlandse xtc-industrie. Op basis van
uitvoerige research en vele gesprekken met bronnen in Nederland en België
reconstrueert ze het spectaculaire verhaal van de net afgestudeerde
medicijnenstudent, die koos voor een carrière in de misdaad. Marian Husken is
misdaadjournalist. Ze publiceerde eerder onder andere De criminele carrière van
Mink K. en Deals en dodenlijstjes. Samen met Harry Lensink schreef ze de
bestsellers Handboek Holleeder, Het geheim van Bram Moszkowicz en De jacht
op crimineel geld. Husken en Lensink maken samen De Willem Podcast, die in
2018 de Dutch Broadcast Award won.
Ik ben Carmen Prins, foodvlogger en moeder van een tweeling. Mijn moeder, die
op Terschelling woont, had me met klem gevraagd om deze voorjaarsvakantie
naar haar toe te komen. Ze moest mij en mijn broer iets vertellen. Maar toen ik
arriveerde bij mijn ouderlijk huis, was mijn moeder niet meer in leven. Haar dood
is met allerlei geheimen omgeven en ik kan niet van het eiland weg voordat ik
heb uitgedokterd wat er aan de hand is. Dit is mijn verhaal.
Hoe ga je om met het verlies van een ouder als je zelf nog niet zo lang op eigen
benen staat? Van harte gecondoleerd geeft een beeld van hoe leeftijdgenoten
dat doen. Je leest de ervaringen van mensen van wie de vader, moeder of
allebei de ouders zijn overleden. Ameline sprak met meer dan twintig van hen
over rouwverwerking en zes daarvan, inclusief zijzelf, staan centraal in het boek.
Het zijn verhalen van mensen uit grote en kleine gezinnen, van wie de ouders
door (erfelijke) ziekte, na een ongeval of door zelfdoding zijn overleden.
Sommigen stonden ineens aan het roer van het huishouden, de een kreeg een
burn-out en de ander heeft nooit ergens last van gehad. Juist de diversiteit aan
ervaringen maakt dit een handleiding met voor ieder wat wils, met antwoorden op
lastige vragen als: ‘Hoe verklaar je het gat op je cv?’, ‘Wat doe je als partner?’
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en de dooddoener tijdens een eerste date: ‘Wat doen je ouders?’. • Een boek
over rouw voor jongvolwassenen, stuurloze twintigers én begin dertigers •
Ervaringsverhalen en praktische tips • Als je zelf verdriet hebt, maar zeker ook
als je iemand met verdriet wil helpen Ameline Ansu (1987) is socioloog en
studeerde journalistiek. Ze wil de dood beter bespreekbaar maken in Nederland:
het mag allemaal wel een tandje luchtiger. Ze was mantelzorger voor haar
moeder totdat zij in 2010 overleed; Ameline was toen 23. Haar vader stierf een
paar jaar later plotseling tijdens de ebola-uitbraak in Sierra Leone. Ze nam een
van de laatste vliegtuigen naar Freetown om hem te begraven. Ameline woont in
Rotterdam en werkt op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid.
Een geestige roman over liefde op latere leeftijd, van de winnaar van de Man
Booker Prize Rond haar negentigste levensjaar vergeet Beryl Dusinbery vrijwel
alles _ tot aan haar eigen kinderen toe. Ze slijt haar dagen met het treiteren van
haar verzorgers en het door elkaar halen van oude anekdotes over verloren
liefdes. In kringen van Noord-Londense weduwen wordt Shimi Carmelli gezien
als de laatste der begerenswaardige vrijgezellen: een mannelijke leeftijdgenoot
die nog zelf zijn knopen kan dichtmaken, kan lopen zonder rollator en kan
spreken zonder speekselvloed. Híj vergeet niets _ en zeker niet het incident uit
zijn kindertijd dat sindsdien als een donkere wolk boven hem hangt. Wat Beryl en
Shimi elkaar nog kunnen bieden, is misschien net genoeg om de opgebouwde
pijn te verzachten en nieuwe betekenis aan hun resterende levens te geven. Met
Jacobsons eigenzinnige humor en stijl is Leef een beetje! zowel grappig, puur als
bitterzoet _ een roman die je je gemiste afslagen laat overdenken en je laat
afvragen of je in de tweede helft van je leven nog van koers kunt veranderen.
Howard Jacobson (1942) is een Brits schrijver en columnist voor The
Independent. Zijn romans draaien vaak om de joodse cultuur in Groot-Brittannië
en worden gekenmerkt door zijn zwartgallige humor. In 2010 ontving hij voor zijn
roman De Finklerkwestie de Man Booker Prize. Zijn roman J kwam in 2014 op de
shortlist van die prijs. Over Howard Jacobson: 'Een schrijver die ons aan het
lachen maakt. Zijn werk heeft een bijtende ondertoon. Niet voor niets wordt hij de
Britse Woody Allen genoemd, of een Engelse Philip Roth.' ADRIAAN VAN DIS
Over De Finklerkwestie: 'Vol humor, warmte, intelligentie, menselijke gevoelens
en erkenning. Prachtig geschreven met een volwassen toon en een haast
sluipend bravoure van een authentiek schrijver.' THE GUARDIAN
De Bourgondische hertogen hechtten een groot belang aan de kwaliteit van de
geneeskundige actoren in hun dienst. Bij voorkeur trokken ze universitair
geschoolde doctores in de medicijnen aan en zelfs hun topchirurgen hadden in
Leuven de titel van doctor in de chirurgie behaald. Dit boek wil de theoretische
kennis van deze medici doorgronden, alsook hun dagelijkse aandacht voor de
gezondheid van de hertog en hun astrologische activiteit. Daarnaast bespreekt
het de praktische kunde van de chirurgen aan het hof, hun betrokkenheid bij
sommige hertogelijke lijkschouwingen, gevolgd door een drieëndeling met de
balseming van het lijk. De auteurs gaan gedetailleerd in op de ziekten van de
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hertogen en hertoginnen en geven er in dit Cahier een hedendaagse interpretatie
aan.
(1) DREIGING UIT HET VERLEDEN - Tyler Anne Snell Nooit hebben ze de man
weten te pakken die rechercheur Caleb Nash als kind ontvoerde, waardoor zijn
wonden nog altijd niet zijn geheeld. Nina Drake is ook beschadigd door het
verleden en leidt een teruggetrokken bestaan. Wanneer Caleb haar ontmoet,
voelt hij zich meteen tot haar aangetrokken. Hoewel ze duidelijk probeert afstand
tot hem te bewaren, is hij de enige die haar kan helpen wanneer ze het doelwit
wordt van een mysterieuze stalker. Gaandeweg rakelt dit echter allerlei
traumatische herinneringen bij Caleb op... Is hij wel in staat haar te beschermen?
(2) SCHOKKEND EVENBEELD - Alice Sharpe Privédetective Jackson Travers
wordt ingehuurd door Sabrina Cromwell, de vrouw van zijn beste vriend, omdat
ze vermoedt dat iemand haar iets wil aandoen. De zaak wordt een stuk
gecompliceerder als Sabrina plotseling verdwijnt en ene Sophie Sparrow opduikt.
Tot zijn verbijstering lijkt deze vrouw als twee druppels water op Sabrina, met als
enige verschil dat hij zich tot Sophie direct aangetrokken voelt. Als Sophie
ternauwernood aan een aanslag ontsnapt, stapelen de vragen zich op. Wie wil
haar vermoorden? En... waar is Sabrina? Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Dit e-book is een text-only versie van de reguliere reisgids. De gids is wel voorzien van
kaarten maar bevat geen foto's. Je kunt in Dresden kiezen uit musea en klassieke
muziek van wereldniveau, en de stad heeft bovendien een bruisend alternatief
uitgaansleven. Leipzig heeft een reputatie vanwege moderne kunst, maar is ook dé
plek voor wie gewoon wil winkelen en genieten van de goede dingen van het leven.
Beide steden zijn ontspannen, ruim opgezet en hebben bijzondere natuur binnen
handbereik, deels zelfs binnen de stadsgrenzen: ideaal voor wie wil wandelen of
fietsen. In de stadscentra bepaalt het verleden nog vaak de sfeer. Het nabijgelegen
Ertsgebergte is rijk aan kersttradities en natuur. Ook het Sächsisches Burgenland met
zijn vele kastelen, het landelijke Oberlausitz en de unieke Sächsische Schweiz bieden
ongekende mogelijkheden voor de bezoeker die eropuit wil trekken.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer,
negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op
een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor
een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van
haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken.
Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's
lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op
de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Een flinke Groningse boerendochter verbreekt haar verloving met haar weinig
wilskrachtige verloofde.
1843. Harriet Monckton wordt dood aangetroffen. Vergiftigd of door eigen hand? Ze
bleek verwikkeld te zijn in diverse relaties maar ook haar goede vriendin Frances is
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verdachte in deze zaak. Elizabeth Haynes heeft met De dood van Harriet Monckton
haar meesterwerk geschreven. In november 1843 wordt de 23-jarige lerares Harriet
Monckton dood gevonden achter de kapel in Bromley die ze regelmatig bezocht. Het
dorp is geschokt, helemaal wanneer het autopsierapport vermeldt dat ze zwanger was.
Harriet bleek verwikkeld te zijn in relaties met ten minste drie mannen, maar ook haar
goede vriendin Frances wordt gezien als verdachte in deze moordzaak. Wie heeft
Harriet vermoord en wie is de vader van haar ongeboren kind? Elizabeth Haynes
schreef vier psychologische thrillers die wereldwijd vertaald zijn en waarvoor ze diverse
prijzen won. De dood van Harriet Monckton is gebaseerd op historische feiten.
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.
In Yoga voor peuters en kleuters presenteert Marjolein Smit materiaal waarmee je op
een speelse en tegelijk verantwoorde manier yoga kunt doen met kinderen vanaf de
peuterleeftijd. Yogaoefeningen ondersteunen peuters en kleuters bij het ontdekken van
hun eigen ik en hebben een goede uitwerking op de lichamelijke ontwikkeling. In Yoga
voor peuters en kleuters presenteert Marjolein Smit materiaal waarmee je op een
speelse en tegelijk verantwoorde manier yoga kunt doen met kinderen vanaf de
peuterleeftijd: rustgevende en activerende yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen en
oefeningen om de zintuigen te stimuleren. Marjolein Smit laat met dit boek zien hoe
belangrijk yoga kan zijn voor kinderen. In Yoga voor peuters en kleuters heeft ze
aandacht voor liedjes en spelletjes die yoga voor jonge kinderen afwisselend en
daardoor ook speels maken. Het is niet noodzakelijk zelf ervaring met yoga te hebben
om met dit boek te kunnen werken.
Willem Brakman (1922-2008) groeide op in de Haagse wijk Duindorp. Na een zware
huisartspraktijk vestigde hij zich eind jaren vijftig als bedrijfsarts in Enschede. Daar begon hij te
schrijven. Nico Keuning reconstrueert een leven in de ban van het heimwee naar het kind dat
Brakman was: op zoek naar het verloren gevoel van geluk, verdriet en angst. Een leven waar
de beslissende en beproefde vriendschap met literator Nol Gregoor als een rode draad
doorheen liep. Brakmans debuutroman vormde al direct aanleiding tot een familierel. Over een
latere roman werden Kamervragen gesteld. Zijn buitenechtelijke escapades voerden de
spanningen in huiselijke kring hoog op. Keuning tekent in Een ongeneeslijk heimwee een
gedreven en egocentrische man die in een halve eeuw een volstrekt uniek oeuvre bij elkaar
schreef.
In een vuilnisbak in de Jordaan in Amsterdam wordt een mobiele telefoon aangetroffen.
Wanneer deze als gevonden voorwerp op Bureau Raamport wordt ingeleverd, begint
detelefoon plotseling te rinkelen. Rechercheur Van Opperdoes krijgt een angstige vrouw aan
de lijn, die hem vertelt dat de telefoon van haar zoon is, die sinds een paar dagen spoorloos is.
Het is het begin van een van de meest raadselachtige onderzoeken die Peter van Opperdoes
in zijn lange carrière op zijn bord heeft gekregen. Haar zoon lijkt van de aardbodem
verdwenen, totdat in een verlaten fabriekspand een gruwelijk toegetakeld lichaam wordt
gevonden. Is dit de verdwenen zoon? Maar waarom heeft hij dan een briefje bij zich met het
nummer van de gevonden telefoon? Van Opperdoes en zijn trouwe collega Jacob moeten alle
zeilen bijzetten om dit mysterie op te lossen, maar hoe harder ze hun best doen, hoe groter het
lijkt te worden...
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De Familie (Prinsen) is een van de populairste series van Leni Saris. De trilogie, waarvan dit
het tweede deel is, heet Een ware Familie. Pippa s broer David speelt een grote rol in het deel
Weg van Wolkensteyn. Hij wil de veiligheid van zijn schoonzusje Lauri verzekeren en krijgt
daarbij hulp van Imree. Ook dit tweetal lijkt samen voor het geluk geboren te zijn. De andere
delen zijn: Gesloten schakels en Martha brazieltje
Privédetective Jackson Travers wordt ingehuurd door Sabrina Cromwell, de vrouw van zijn
beste vriend, omdat ze vermoedt dat iemand haar iets wil aandoen. De zaak wordt een stuk
gecompliceerder als Sabrina plotseling verdwijnt en ene Sophie Sparrow opduikt. Tot zijn
verbijstering lijkt deze vrouw als twee druppels water op Sabrina, met als enige verschil dat hij
zich tot Sophie direct aangetrokken voelt. Als Sophie ternauwernood aan een aanslag
ontsnapt, stapelen de vragen zich op. Wie wil haar vermoorden? En... waar is Sabrina? Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Singapore's leading tech magazine gives its readers the power to decide with its informative
articles and in-depth reviews.
Naar een transformatie van economie en samenleving De economie van de twintigste eeuw,
mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met
wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een
duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor
een derde industriële revolutie kunnen zorgen. De auteur schetst het beeld van honderden
miljoenen mensen die in huizen, kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en
geothermische energie produceren en die energie met elkaar delen via een `energie-internet
zoals we nu via internet informatie creëren en met elkaar delen. `Zijn creatieve denken is van
grote inspiratieve betekenis voor zowel beleidsmakers als gewone burgers. José Manuel
Barroso, voorzitter van de Europese Commissie `Jeremy Rifkin laat helder zien hoe groene
energie en distributie ervan via het internet van grote invloed zal zijn op de samenleving en het
milieu. Nature

OS X Yosemite For DummiesJohn Wiley & Sons
Een ontroerend en waargebeurd verhaal.Tussen 2014 en 2017 werd de Iraakse stad
Mosul geregeerd door IS: ‘verraders’ werden vermoord, boeken vernield en vrouwen
onderdrukt. De stad veranderde in een hel. Miraculeus genoeg bleef te midden van alle
verwoestingen aan de oever van de Tigris een dierenpark overeind.Mosul Zoo wist het
oorlogsgeweld te overleven dankzij de sympathieke Imad. Iedereen noemt hem Abu
Laith, ‘de leeuwenvader’, vanwege zijn onvoorwaardelijke liefde en zorg voor de
dieren. Als het steeds moeilijker wordt om in de straten van het verscheurde Mosul
voedselte vinden, neemt Abu Laith een besluit: hij kan de dieren onmogelijk aan hun lot
overlaten. Samen met enkele heldhaftige buren riskeert hij zijn leven om hen Irak uit te
smokkelen...
Im Namen der DFN-CERT Services GmbH und des Programm-Komitees präsentieren
wir Ihnen den Konferenzband zur 24. DFN-Konferenz "Sicherheit in vernetzten
Systemen" in Hamburg. Seit 1994 jährlich stattfindend, hat er sich mit seiner betont
technischen und wissenschaftlichen Ausrichtung als eine der größten deutschen
Sicherheitstagungen etabliert. In diesem Band finden Sie die Langfassungen der
ausgewählten Beiträge bzw. der Redner auf der Tagung. Die Beiträge befassen sich
u.a. mit den Themen Risikomanagement, Sensibilisierung, sicheres IdentityManagement und Angriffe auf Gebäudeautomatisierungen.
Hoe leefde jouw oma? En je oma's oma? En daar de oma van? 'De oma van de oma
van mijn oma' is een vrolijk kinderboek dat je via tientallen opa's en oma's mee de
geschiedenis in neemt. Jouw oma doet boodschappen bij de supermarkt. De oma van
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jouw oma ging naar de kruidenier. De oma van de oma van jouw oma kocht alles op de
markt. Aan de hand van honderden oma's en opa's duikt Marc ter Horst de
geschiedenis in. Van theekransje tot Facebook, van paard tot elektrische fiets en van
ganzenveer tot smartphone. Een vrolijk geschiedenisboek voor nieuwsgierige kinderen.
'De oma van de oma van mijn oma' werd geschreven door Marc ter Horst, die met zijn
succesvolle kinderboeken 'Hé aardbewoner!' en 'Van oerknal tot robot' heeft bewezen
dat hij zijn hand niet omdraait voor ingewikkelde onderwerpen. De grappige tekeningen
zijn van Eliane Gerrits.
Actueel en nagelbijtend spannend thema: een gewelddadige terroristische actie op een
school Op een koude winterdag wordt een vooruitstrevende -Engelse kostschool
opgeschrikt door een brute gijzeling. Vijf leerlingen verschansen zich in de
schoolbibliotheek. Een van hen, Hannah, probeert hun zwaargewonde leraar te
verzorgen terwijl ze de man die hem neerschoot door de gang heen en weer hoort
lopen. Aan de andere kant van de school, in het theater, gaat de repetitie van
Shakespeares Macbeth -gewoon door. Het theater is net een bunker, de veiligste plek
van de school, en lerares Daphne besluit dat afleiding op dit moment het beste is om
de kinderen zich veilig te laten voelen. In het bos rondom de school rent de
veertienjarige Rafi door de sneeuw, op zoek naar zijn broertje Basi. De hele
kleuterschool is al geëvacueerd, maar het kleine Syrische jongetje is spoorloos. Buiten
de hekken wacht Beth, een van de moeders, wanhopig op nieuws. Ook haar puberzoon
Jamie is nog niet gevonden. De dader heeft aangekondigd dat drie uur na het eerste
schot de school zal worden opgeblazen. Wie is hij? Is hij alleen? En waarom heeft hij
het gemunt op deze school? Terwijl de angstaanjagende waarheid stukje bij beetje aan
het licht komt, tikt de klok meedogenloos door... Over de boeken van Rosamund
Lupton: ‘Een verrassende maar vooral ook aangrijpende thriller, waarin de
hoofdpersoon alleen komt te staan in haar beladen zoektocht naar de waarheid.’ de
Volkskrant ‘Eng, spannend en zo schitterend, evocatief geschreven. Het is alles wat je
wilt in een geweldig boek.’ Liane Moriarty ‘Spannend verhaal over liefde, hoop en
overleven, met heel reële personages.’ NBD Biblion
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran
uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen
onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De
president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te
steunen die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en
ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het
Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen
onbeschadigd zijn gebleven en zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het
gevaar op raketinslagen toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds
vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de
klok de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
De jaren met de moordpartijen van de Bende van Nijvel liggen alweer bijna vier decennia
achter ons. Net toen de publieke opinie op het punt stond die gruwelijke feiten op de afvalhoop
van de geschiedenis te gooien, presenteerden Stijn Coninx en David Van de Steen ons de film
'Niet Schieten', die de harten van alle kijkers beroerde en ons allemaal opnieuw klaarwakker
schudde. Het feit dat de moordenaars nooit zijn opgepakt spreekt op zich al boekdelen. Wie of
wat kon een doofpotoperatie van een dergelijke, nooit eerder geziene dimensie verklaren? In
dit boek worden spijkers met koppen geslagen, worden namen genoemd. Auteur Guy Bouten
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is niet over één nacht ijs gegaan. Hij wordt alom erkend en geprezen als een van de
topexperten op dit terrein. Speurders en magistraten kwamen en gingen, maar Bouten bleef.
De waarheden die hij vandaag aan het licht brengt zijn schokkend. De moorddadige overvallen
van de Bende van Nijvel waren het werk van een bende geleid door ex-rijkswachter Madani
Bouhouche. Hij werd beschermd en gemanipuleerd door hogere rijkswacht- en legerofficieren,
terwijl agenten van de Staatsveiligheid voor de nodige rugdekking zorgden. De killers gingen
schuil achter de façade van het ondergrondse NATO 'Stay Behind'-netwerk, 'Gladio' genoemd.
Deze 'gestructureerde organisatie' - de uitdrukking is van Bouhouche zelf - had tot doel de
publieke opinie angstig te maken. In deze periode van Koude Oorlog, met een communistische
vijand aan onze grenzen en de 25 bomaanslagen van de CCC in ons land, was het de
betrachting van enkele toppolitici de strijdkrachten te versterken en tegelijk een 'sterke staat' te
installeren in België. Maar deze beschermde 'gestructureerde organisatie' werd tegelijk
misbruikt door extreemrechts en door een maffianetwerk dat actief was in de drugs- en
wapenhandel. Een 'onzichtbare hand' deed daarbij een beroep op huurlingen en allerlei
criminelen. De auteur beschrijft in dit boek zijn zoektocht - doorheen een kluwen van geweld,
chantage en valse sporen - aar de ware toedracht. Hij ontrafelt het mollenwerk van een aantal
speurders en slaagt erin om de zogenaamde 'Killer' te identificeren, verantwoordelijk voor het
doden van verscheidene Bendeslachtoffers. Het betreft een meedogenloze huurling, die in
1965 in Congo actief was en van wie de naam recent opdook in het dossier over de
mysterieuze dood van de VN secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Guy Bouten maakt ook
de memoires van gewezen rijkswachter Madani Bouhouche bekend...
Een jongen is na de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerd door zijn onderduikperiode.
De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan
voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt
waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In
Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken
ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt
waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van
onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de
21e eeuw.
Presents a guide to using the latest operating system for Macintosh computers, OS X
Yosemite, covering such topics as managing files, browsing the Internet with Safari, using
iTunes, iBooks, Photo Booth, and TextEdit, and setting up backups and recoveries.
Yoga Girl Rachel Brathen deelt haar levensverhaal en de verkregen wijsheid over leven en
dood, liefde en angst, in dit prachtige, ontroerende en kwetsbare boek. Het pijnlijke, rauwe,
eerlijke en inspirerende verhaal van ‘Yoga Girl’ Rachel Brathen. Over liefhebben en loslaten
is het persoonlijke verhaal van Rachel Brathen. Ze vertelt over hoe ze opgroeide met een
depressieve moeder, haar rebelse puberteit, haar vlucht naar Costa Rica, haar eerste yogaervaring en hoe ze vervolgens in een korte periode haar beste vriendin, oma en hond verliest.
Door het hele boek heen neemt ze je mee in alle pijn, verdriet en twijfels. Ze doet aan
meditatie en yoga, alles om maar grip te krijgen op zichzelf en het verdriet dat ze voelt. Over
liefhebben en loslaten gaat over het leven in de grootste en breedste zin van het woord; de
constante groei die je doormaakt, en de intense pijnen en het enorme geluk die daarbij komen
kijken.
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