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'De erfgename van Winterwood' van Sarah Ladd is een prachtig verhaal over een jonge vrouw die besluit haar hart te volgen. Engeland, 1814. Amelia Barrett, de erfgename van een oud landgoed, belooft
haar stervende vriendin dat zij voor haar dochtertje Lucy zal zorgen. Daarmee haalt ze zich echter de woede van haar familie en vooral van haar verloofde Edward op de hals. Amelia ziet nog maar één
oplossing: ze zal trouwen met de vader van het kind, kapitein Graham, een man die ze nog nooit heeft ontmoet. Maar voordat het zover komt, slaat het noodlot toe: Lucy wordt ontvoerd. Nadat Sarah Ladd de
klassiekers van Jane Austen en de zuster Brönte had verslonden, was ze zo verslaafd geraakt aan de Engelse Regency-sfeer dat ze besloot zelf historische romans te schrijven die zich deze periode
afspelen.
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de wetenschap dat de terugtocht voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze bij de rivier zitten, in afwachting van
haar laatste moment, aan haar voeten een trouwe hond.
Het Geneeskundig Jaarboek 2020 is hét recept voor iedereen die medicijnen voorschrijft, verkoopt of toedient. In het jaarboek vindt u de beschrijving van alle werkzame geregistreerde geneesmiddelen in
Nederland, dat zijn er meer dan 2.000.
Encyclopedie van het industrieel ontwerpen van de twintigste eeuw.
(Peeters 1999)
Nadat op gewelddadige wijze belangrijke gecodeerde documenten zijn gestolen, worden twee agenten van de geheime dienst van de Verenigde Naties naar Portugal gestuurd om deze te redden.

Mondialisering, mobiliteit en migratie zijn onlosmakelijk verbonden met de vraagstukken rondom multiculturaliteit. De bundel Antropologische vergezichten bespreekt hoe dergelijke processen
van invloed zijn op de verhalen en het dagelijks leven van mensen wereldwijd. De auteurs baseren zich hierbij op antropologisch veldwerk op vele locaties, om de hoek of ver weg. Zij zetten
uiteen hoe mensen de omstandigheden en gevolgen van mondialisering, migratie en multiculturaliteit beleven. De bijdragen tonen in het bijzonder hoe nationale culturele compromissen vorm
krijgen en hoe actoren met verschillende achtergronden zich thuis wensen te voelen in de wereld van vandaag en morgen. De boeken uit de Antropologie Academie hebben een inleidend
karakter, zijn toegankelijk geschreven en geschikt voor studenten op BA- en MA-niveau, maar ook voor anderen, zoals reizigers en docenten, die zich afvragen hoe mensen met een
verschillende culturele achtergrond in de wereld staan. De reeks Antropologie Academie wordt uitgegeven in samenwerking met de Antropologen Beroepsvereniging (ABv)
www.antropologen.nl
Psychologische studie over het begrip liefde in het werk van de Franse schrijver Marcel Proust (1871-1922).
Daar waar macht is, is ook de meeste kans op verraad... Ooit was ze Eon, een meisje dat haar leven waagde voor een droom. Nu is ze Eona en heeft het land haar nodig om de rechtmatige
keizer op de troon te krijgen. Tot haar afschuw moet ze een verbond sluiten met haar grootste vijand, een vijand die alles wat ze liefheeft in een handomdraai zou kunnen vernietigen.
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn
cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking
dat de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de
eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een
levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Maart 1833, Mississippi. Ashton Wingate kon zijn blik niet afwenden van de beeldschone, bewusteloze vrouw. Zij leek sprekend op Lierin, zijn jonge bruid. Maar dat kon niet mogelijk zijn.
Lierin was drie jaar geleden verdronken in de woeste golven van de rivier de Mississippi.Ashtons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Maar als de geheimzinnige vrouw eindelijk haar
ogen opent kan zij zich niets meer herinneren, niet hoe ze heet en niet waar ze vandaan komt.Angstig en verward zoekt zij bescherming bij de aantrekkelijke Ashton die beweert haar
echtgenoot te zijn - bescherming tegen een andere man, de norse Malcolm Sinclair. Ook hij claimt haar, en wel als zijn verdwenen bruid Lenore, en eist hardvochtig al zijn echtelijke rechten
op.Een folterende twijfel maakt zich van Lierin/Lenore meester als zij moet kiezen tussen deze twee mannen, mannen die om haar vechten als leeuwen om hun prooi.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de
door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of
gevangenis, en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel in de
greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?
Vanaf de eerste publicaties over televisie in de 19e eeuw tot op de dag van vandaag herarticuleren wetenschappers, politici, ouders en beleidsmakers de overtuiging dat televisie het
vermogen heeft om de kijker te corrumperen en, mits in de juiste handen, te verlichten. In De Kwetsbare Kijker beschrijft Vincent Crone hoe deze veronderstelling het proces van
betekenisgeving bepaalt, waarmee televisie haar plaats krijgt in de politiek, cultuur, beleid en het dagelijks leven.
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. In 2009 stierven er ruim 40.000 Nederlanders aan
HVZ. Dit is 30% van alle sterfte. Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van HVZ. Reductie van deze risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte
aanzienlijk verminderen. Het doel van de multidisciplinaire richtlijn 'Cardiovasculair risicomanagement' is het bevorderen van een optimale behandeling van patienten met een verhoogd risico
op HVZ . Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en de kans op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ wordenverminderd.De basis voor de herziening werd gevormd
door nieuwe ontwikkelingen en nieuwe literatuur sinds het uitkomen van de eerste richtlijn in 2006 en door knelpunten die in de praktijk zijn ervaren. De basis voor de herziening werd gevormd
door nieuwe ontwikkelingen en nieuwe literatuur sinds het uitkomen van de eerste richtlijn in 2006 en door knelpunten die in de praktijk zijn ervaren."
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Moedermelk is een bijtend grappig geschreven familieportret. Het draait allemaal om het gezin Melrose: om Robert, die een bijzonder overtuigend beeld schetst van hoe het is om geboren te
worden, om Patrick, een hilarisch lompe echtgenoot, die het zonder de seksuele gunsten van zijn vrouw moet stellen, om Mary, die gebukt gaat onder haar kinderen en het overweldigende
maar tot mislukken gedoemde verlangen de fouten die haar eigen moeder maakte niet te herhalen. St Aubyn beschrijft meedogenloos het web van valse beloftes dat rond deze ooit
vermaarde familie hangt. In een prachtige en wrange stijl ontleedt hij de hel van kinderen opvoeden, huwelijk, overspel en euthanasie - en hij toont zijn ontzagwekkende vermogen de meest
verschrikkelijke emotionele pijn te combineren met een meesterlijk gevoel voor humor.
Emily Haxby is negentwintig jaar, woont in een fraai appartement in New York, heeft een baan bij een advocatenkantoor en een ideale vriend. Maar als Andrew haar ten huwelijk dreigt te
vragen, verbreekt ze direct hun relatie. `Het lijkt wel of je niets heerlijker vindt dan je eigen hart breken, zegt haar beste vriendin nadat ze ook nog eens ruzie heeft gemaakt met haar geliefde
grootvader en bovendien haar baan is kwijtgeraakt. Haar aan alzheimer lijdende grootvader is de enige persoon die haar doorziet, maar hij drijft langzaam van haar weg door zijn ziekte. Hij
helpt haar inzien dat de andere kant van liefde niet haat is, maar onverschilligheid, en Emily zet alles op alles om de regie over haar leven weer in eigen handen te krijgen. Anders dan liefde is
een hartverscheurend, maar ook humoristisch relaas over de zaken in het leven die er écht toe doen: familie, vrienden, liefde en vriendschap.
Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getranslitereerde tekst.
Overzicht van met name de Griekse mythologie.
De belangrijkste inzichten uit ‘Gesprekken met God’, nu gebundeld Neale Donald Walsch werd wereldberoemd met zijn driedelige serie ‘Gesprekken met God’. Er werden wereldwijd miljoenen exemplaren
ervan verkocht. De auteur kreeg telkens de vraag om bondig en kernachtig de essentie van deze gesprekken weer te geven. Wat God zei is het antwoord van Walsch op deze vraag. Hij heeft de belangrijkste
boodschappen samengevat in 25 essentiële inzichten, zoals: We zijn allen één Er is genoeg Je hoeft niet te doen God praat met iedereen, altijd Er is geen ruimte en tijd, er is alleen het hier en nu Liefde is
alles wat er is Door middel van oefeningen en suggesties kun je deze inzichten toepassen in je dagelijks leven. Neale Donald Walsch is de auteur van de serie ‘Gesprekken met God’. Walsch roept op om
een open minded mens te worden, vrij van opgelegde moraal en alle beelden over goed en kwaad.
This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books'vid=ISBN9789052602479.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, vanwege de Stichting Het Indisch Huis op donderdag 16
december 2005, waarin Pattynama drie voorbeelden bespreekt van haar onderzoek naar herinneringssporen in Indische literatuur.
Bundel met korte verhalen over Sprinkhaan, Bastiaan Big en Uil; een lang verhaal over varkentje Valentijn. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
GeheimhoudingBoekerij
In de reeks Tomas Ross Crime Classics worden de allerbeste boeken uit de misdaadliteratuur opnieuw uitgegeven. Een unieke serie van tijdloze vijfsterrenthrillers: onontdekte parels voor een nieuwe
generatie lezers en een aangename aha-erlebnis voor liefhebbers. 'Graham Greene, auteur en spion voor de Britse geheime dienst MI6, was altijd al geïntrigeerd door complotten. Zoals hij schreef: Ik neem
aan dat iedere romancier iets heeft van een spion; hij houdt dingen in de gaten, legt zijn oor te luisteren, zoekt naar motieven en analyseert karakters. Dat was precies wat Greene deed toen hij in 1948
Wenen bezocht om een scenario voor een spannende film te schrijven. De derde man is een onovertroffen klassieker, fantastisch verteld met schitterende sfeertekeningen en karakters, een boek dat eens te
meer bewijst dat de literaire roman en het spannende boek loten aan dezelfde stam zijn.'
Persoonlijk relaas van een Franse etnograaf, die in 1971 door de Rode Khmer enkele maanden gevangen werd gehouden en in 1975 aanwezig was bij de val van Phnom Penh.
In dit boek wordt ingegaan op onderwerpen als gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. De auteur, een Amerikaanse coach op communicatiegebied, behandelt het onderwerp lichaamstaal onder
meer in relatie tot culturele verschillen, macht en de mogelijkheden tot manipulatie en het naar de hand zetten van menselijke verhoudingen.
Vierduizend jaar na de introductie van de hepatoscopie (het lezen van voortekenen in dierenlevers) hebben biochemici, biologen, chirurgen, fysiologen, genetici, immunologen, internisten, pathologen,
radiologen en vele anderen de hepatologie (wetenschap betreffende de lever) tot een fascinerend en rijk vakgebied laten uitgroeien. Ulrich Beuers bespreekt hoe voor de patiënt de wens ‘moge uw lever glad
zijn' door de intensieve interdisciplinaire samenwerking op dit gebied vandaag de dag veel meer binnen handbereik ligt dan vierduizend of zelfs veertig jaar geleden.
Wanneer geheim agent Nick Stone in Londen plotseling een moordaanslag afbreekt als hij beseft wie het doelwit is, stellen zijn opdrachtgevers hem een huiveringwekkend ultimatum. Hij moet naar Panama
vliegen en het karwei afmaken, anders wordt Kelly, het elfjarige weeskind dat aan zijn voogdij is toevertrouwd, vermoord. In de broeierige jungle van Midden-Amerika bereidt Stone zich voor op het uitvoeren
van zijn opdracht, waarbij hij wordt geholpen door Aaron en Carrie, twee wetenschappers in dienst van de CIA. Al spoedig merkt hij dat Panama niets is wat het lijkt en het duurt niet lang of hij bevindt zich in
het hart van de dodelijke samenzwering van Columbiaanse guerrilla s, de Amerikaanse regering en Chinese big business. En voordat Stone het weet, staan er honderden onschuldige levens op het spel
Who wouldn’t like to know more about our genetic inheritance and the way our genes are transmitted to our descendants? Will the secret of life be uncovered with our ever-increasing understanding of the
DNA? Will the DNA be the solution to major health problems like cancer or ageing? The DNA and the related research will continue to have an increasing influence on our lives.Yet the author adopts the
position that the DNA does not solely determine human beings. This book outlines the history of genetics, as well as the structure and function of the DNA. The author describes in detail the DNA technology
in all its forms. Furthermore, he places the DNA knowledge and technology in a social perspective and shows its social consequences.
Twee studentes gaan op onderzoek uit als de vriendin van hun huisgenoot van de ene op de andere dag spoorloos verdwenen lijkt te zijn.
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