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Dit boek behandelt uitgebreid alle aspecten van het tennis. De auteurs geven in vijfentwintig hoofdstukken uitleg over
o.a. materiaalkeuze, spelregels en tennisetiquette, de basisprincipes van de diverse slagen en technieken, strategie en
tactiek en conditietraining. In het afsluitende hoofdstuk presenteren zij hun top tien van tips, beste spelers en speelsters
en legendarische wedstrijden.
Allah of Jezus?’ is het vervolg op Nabeel Qureshi’s succesvolle eerste boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’. Qureshi
schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de
kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en
persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit. Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later
naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels
tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.
Medische en praktische informatie voor patiënten.
Inleiding in de natuurkunde.
Nu verfilmd met Idris Elba, Kevin Costner en Jessica Chastain, onder regie van Aaron Sorkin Voor de liefhebbers van
The Wolf of Wall Street en Catch Me If You Can Genomineerd voor de Academy Awards 2018 voor Aaron Sorkin: Best
Writing (Adapted Screenplay). Genomineerd voor de Golden Globe Awards 2018 voor Jessica Chastain: Best
Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama en Aaron Sorkin: Best Screenplay - Motion Picture. Molly Bloom,
een jonge brunette uit een klein stadje in Colorado, organiseerde exclusieve pokerwedstrijden waar torenhoge bedragen
over de tafel vlogen. Iedereen wilde meedoen, maar slechts weinigen werden toegelaten. Machtige zakenlui, miljonairs,
wereldberoemde acteurs; Molly bepaalde of er gespeeld werd of niet. In Molly's Game geeft ze al haar geheimen prijs:
hoe ze werd meegesleept door de spanning, de macht, de glamour. Hoe ze alles op het spel zette. Hoe ze ongelooflijk
veel geld verdiende, en hoe ze daarna alles verloor. Zowel Hollywood als Wall Street zullen op hun grondvesten
schudden als ze horen wat Molly te vertellen heeft. Molly's cliënten waren o.a. Leonardo DiCaprio, Matt Damon en Tobey
Maguire. 'Geeft een inkijkje in de wereld van illegaal gokken en laat zien wat celebrities en miljonairs écht doen als
niemand kijkt.' New York Post VANAF 26 DECEMBER 2017 IN DE BIOSCOOP! Molly's Game is verfilmd door regisseur
Aaron Sorkin (A Few Good Men, The Social Network, Moneyball en Steve Jobs), producer Mark Gordon (Saving Private
Ryan, Steve Jobs, 2012, The Day After Tomorrow en Grey's Anatomy) met in de hoofdrollen Jessica Chastain (The
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Zookeeper's Wife, The Huntsman: Winter's War, The Martian en Interstellar), Idris Elba (The Dark Tower, The Mountain
Between Us, Thor: Ragnarok en Star Trek: Beyond) en Kevin Costner (The Bodyguard, JFK, The Untouchables, The
Guardian en Hidden Figures). De film draait vanaf 26 december 2017 in de Nederlandse bioscopen en vanaf 3 januari
2018 in België.
In een muziekschool in New York wordt een studente vermoord. De dader verschanst zich in een lokaal. Als er een
schreeuw klinkt, gevolgd door een schot, trapt de politie de deur in: het lokaal is leeg en de moordenaar lijkt in rook te
zijn opgegaan. Lincoln Rhyme en Amelia Sachs worden te hulp geroepen bij het grootscheepse onderzoek dat volgt. Het
oplossen van de zaak zou voor de ambitieuze Sachs een promotie kunnen betekenen. De gehandicapte Rhyme moet
zich op zijn beschermelinge verlaten om deze meesterlijke illusionist die ze duivelskunstenaar hebben gedoopt uit zijn
tent te lokken. De illusionist tart hen met meer gruwelijke moorden die steeds diabolischer worden. Terwijl het dodental
groeit, moeten Rhyme en Sachs achter de rook en de spiegels de waarheid zien te achterhalen. Anders zou een
afgrijselijke wraakactie de grootste verdwijntruc van allemaal kunnen worden...
Informatie over seks voor jongeren vanaf ca. 15 jaar.
Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke keuze en ze hebben maar één jaar samen De Amerikaanse Ella volgt haar
droom: een jaar studeren aan de universiteit van Oxford, in Engeland. Na dat jaar zal ze aan de slag gaan voor het
campagneteam van de eerste vrouwelijke presidentskandidaat van de Verenigde Staten. Tot die tijd dompelt ze zich onder in de
Engelse cultuur en literatuur. Maar haar jaar verloopt anders dan verwacht. Haar poëziedocent Jamie blijkt zeer aantrekkelijk, ook
al blijft hij afstandelijk. Ze worden friends with benefits; Ella is immers maar een jaar in het land. Langzaam ontdekt Ella echter dat
Jamie een groot geheim bij zich draagt, een geheim dat hun relatie – en Ella’s toekomst – volledig zal veranderen. Als het einde
van het universiteitsjaar nadert, staat Ella voor de onmogelijke keuze: blijft ze of gaat ze terug? Een onvergetelijke roman over een
vastberaden jonge vrouw, een onweerstaanbare man en de liefde die hen onherroepelijk zal veranderen.
Na de dood van zijn vader ontdekt een jonge materialistisch ingestelde man dat hij een autistische broer heeft.
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.'
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Het is misschien wel Adolf Hitler die, meer dan wie dan ook, de geschiedenis het meest ingrijpend heeft bepaald. Zijn enorme
macht over het Duitse volk gebruikte hij om het land in een oorlog te storten, een genocide te ontketenen en toch gehuldigd te
worden als ware hij een god. De veelgeprezen historicus Laurence Rees onderzoekt in zijn langverwachte nieuwe boek hoe dat
ooit heeft kunnen gebeuren. Adolf Hitler werd gedreven door extreme ideologieën en was verslaafd aan het nemen van grote
risico s. Maar wat in zijn karakter zorgde ervoor dat zoveel mensen bereid waren hem te volgen? Waarom was elke aanval op zijn
leiderschap bij voorbaat gedoemd te mislukken? En is het voorbeeld van deze man, die het lot van Europa zozeer heeft bepaald,
zeventig jaar later nog steeds een waarschuwing aan ons allen? In Het charisma van Adolf Hitler gaat Laurence Rees in op een
thema dat vele historici onaangeroerd hebben gelaten: Hitlers karakter en persoonlijkheid. Op basis van geschreven bronnen
maar ook vele ooggetuigenverslagen laat Rees zien dat Hitler een van de opmerkelijkste figuren is die ooit hebben geleefd.
Binnen een steeds complexere gezondheidszorg moet voortdurend een evenwicht worden gevonden tussen de belangen van de
patiënt, de belangen van zorgverleners en het algemeen belang. Daarbij spelen niet alleen de kernwaarden van de artspatiëntrelatie een rol, maar ook overwegingen op het gebied van rechtvaardigheid en effectiviteit. Om recht te doen aan de
verschillende belangen in de gezondheidszorg is een evenwichtige benadering nodig. Het lijkt erop dat in beleid en wetgeving
instrumentele overwegingen steeds vaker de voorkeur krijgen boven normatieve. Aan de hand van enkele voorbeelden op het
gebied van de patiëntenrechten en de verantwoordelijkheidsverdeling in de gezondheidszorg illustreert Johan Legemaate tijdens
zijn oratie dat deze gevolgen zowel de rechten van patiënt als de positie van zorgverleners kunnen verzwakken.
Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel van Lincoln Peirce, auteur van de succesvolle graphicnovelserie Niek
de Groot. Voor lezers van 8 jaar en ouder. Met oom Berend, troubadour zonder publiek, reist Sam door het land. Sam is
voorbestemd om troubadour te worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte koning Brutus oom Berend ontvoert,
komt Sam in actie met een paar weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar. Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als
schaduwridders willen zij niet alleen oom Berend bevrijden, maar ook het koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.
Megan O'Rourke is hoofdredactrice van een succesvol tijdschrift, maar wanneer ze een telefoontje krijgt dat haar grootvader is
overleden, laat ze haar werk meteen voor wat het is en vertrekt naar Whispering Wind, in Wyoming. Daar ontdekt ze dat hij haar
niet alleen de ranch heeft nagelaten, maar ook de zorg voor zijn dochter - een lastpost van acht - van wie ze nog nooit had
gehoord! Er staat haar nóg een onwelkome verrassing te wachten: ook Jake Landers, haar oude liefde, is teruggekeerd naar
Whispering Wind. Ooit vertrokken toen hij door haar grootvader van diefstal werd beschuldigd, is hij inmiddels een succesvol
advocaat. En hoewel hij Megan met raad en daad ter zijde staat, windt hij er geen doekjes om: hij wil de ranch van haar
overnemen als zij besluit naar New York terug te keren. Nu moet Megan in zichzelf de antwoorden zien te vinden op een aantal
belangrijke vragen. Is ze bereid de zorg voor een kind dat ze niet kent op zich nemen? Ook als dat betekent dat ze New York moet
verlaten en haar carrière vaarwel moet zeggen? En vooral: waar hoort ze eigenlijk thuis? Dit verhaal is eerder verschenen.
Amelinha en Belinha zijn twee zussen geboren en getogen in het binnenland van Pernambuco. Dochters van boerenouders wisten al vroeg
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hoe ze de woeste moeilijkheden van het plattelandsleven met een glimlach op hun gezicht onder ogen moesten zien. Hoewel ze gelukkig zijn
in het beroep, de twee hebben een ernstig chronisch probleem met betrekking tot relaties, want nooit vonden hun prins charmant dat is de
droom van elke vrouw. Een van hen om samen te leven met een man, maar al snel bleek haar verraad.
Audrey Garnet, haar zusje Isla en hun drie jongere broers groeien op in de Engelse wijk Hurlingham in Buenos Aires. Als de twee vrijgezelle
Engelse broers Cecil en Louis Forrester naar Argentinië komen is de kleine gemeenschap in rep en roer. Vooral de charmante Cecil is een
gewilde partij. Louis daarentegen is mysterieus en lijkt gekweld te worden door zijn verleden. Urenlang speelt hij weemoedige melodieën op
de piano.Cecil voelt zich meteen aangetrokken tot de lieve Audrey, maar zij verliest haar hart aan Louis. Met behulp van Isla weten Louis en
Audrey elkaar in het geheim te ontmoeten. Hun band wordt alsmaar sterker maar dan slaat het noodlot toe. Audreys hart is gebroken en op
dat moment vindt ze vastigheid en liefde bij Cecil en ze besluit met hem te trouwen.Audrey kan Louis echter niet vergeten. De Vergeet mij
niet-sonate die hij voor haar componeerde is een blijvende herinnering aan alles wat zij heeft moeten opgeven.
Dr. Dowan Purcell is al bijna twee maanden spoorloos. De negenzestigjarige arts heeft zijn collega’s bij het Pacific Meadows
verzorgingstehuis gedag gezegd en is met zijn auto naar huis gegaan, maar daar is hij nooit aangekomen. Zijn verbitterde eerste vrouw
Fiona is ervan overtuigd dat hij nog in leven is. Maar zijn tweede vrouw, Crystal, een voormalig stripper van negenentwintig, weet zeker dat
hij dood is. Daarom huurt Fiona Kinsey Millhone in om het uit te zoeken. Al snel ontdekt Kinsey dat Purcell betrokken was bij allerlei duistere
zaken. Verzekeringsfraude is slechts een draadje in het web van bedrog en dubbelspel waar Kinsey in terechtkomt. En dan is er ook nog
Tommy Hevener, een aantrekkelijke roodharige twintiger die zijn zinnen heeft gezet op Kinsey. Een man met een interessant verleden...
De feeënkoningin uit Fantasia is ontvoerd door de gemene heks Stega. Geronimo Stilton (ik-figuur) besluit te helpen. Hij beleeft daarbij veel
spannende avonturen.
Een overzicht in woord en beeld van het Duitse expressionisme in de schilderkunst (ca. 1905-1920).
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This
work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction
of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that
this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Excelling at No-Limit Hold'em is a sensation in poker publishing. Renowned poker professional and author Jonathan Little brings together 17
of the greatest no-limit experts in the world to discuss all aspects of the game. These experts include superstars such as Phil Hellmuth, Chris
Moneymaker, Mike Sexton and Jared Tendler. In Part 1 strategies are analysed for topics such as understanding the fundamentals, satellite
play, lower-buy in events, analysing tells and moving up in stakes Part 2 sees a thorough technical breakdown of the game including sections
on range analysis, game theory optimal play, short stack strategies, value betting and final table play. As any serious poker will confirm, the
technical side is only half the battle and so Part 3 deals with mental toughness, psychology and understanding tilt. Excelling at No-Limit
Hold‘em provides all the tools that an aspiring player needs to understand no-limit hold‘em. It is a must buy for anyone who is serious about
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wanting to improve their poker.

Bedriegers en zwendelaars zijn er te over, maar meesteroplichters – zoals Bernie Madoff, Lance Armstrong, Diederik Stapel – zijn
dunner gezaaid. Het zijn charmante persoonlijkheden, kunstenaars in het overreden, die op geraffineerde wijze het vertrouwen
weten te winnen. Hoe doen ze het? Wat bepaalt hun succes? En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op keer? In dit boek
ontleedt Maria Konnikova de verschillende vormen van bedrog – van miljoenenfraudes tot skimming – en beschrijft vanuit
psychologische, neurologische en biologische invalshoeken wat al deze oplichters met elkaar gemeen hebben en hoe zij hun
slachtoffers in de val lokken. List en leugen geeft inzicht in waarom we oplichters vertrouwen, waarom we ze zo graag willen
geloven en zo beïnvloedbaar kunnen zijn, en geeft ons gereedschap in handen om ons tegen toekomstige zwendelpraktijken te
wapenen.
Een bedroefde moeder schrijft een brief aan de moordenaar van haar dochter. Een commandant staat voor de keus wie van zijn
twee zoons moet sterven. Een Don Juan speelt met twee vrouwen die hem zijn verdiende loon geven. Een vader wordt door zijn
chef vernederd en zijn zoon probeert hem nog dieper te vernederen. In deze kleurrijke meesterlijk geschreven roman speelt het
gezin de hoofdrol en passeert al het menselijke de revue: bedrog, wraak, seksueel misbruik, hypocrisie en zelfs moord. De diverse
families hebben één ding gemeen: ze zijn allesbehalve gelukkig. Zo vormt dit boek een ironische illustratie van de bekende eerste
zin van TolstojsAnna Karenina: `Gelukkige gezinnen zijn allemaal hetzelfde, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op z n eigen
manier. De uiteenlopende familietragedies worden met elkaar verbonden door een koor van stemlozen: zwervers,
drugsverslaafden en andere outsiders die geen familie meer hebben. Met hun opzwepende raps bezingen zij de gewelddadige
realiteit van het moderne, anonieme stadsleven.
Kwaliteit is een omstreden begrip. Sommigen denken bij kwaliteit aan normen, kwaliteitssystemen, certificering, borging,
voorspelbaarheid. Anderen denken bij kwaliteit juist aan inspiratie, unieke ideeën, schepping, dynamiek. In organisaties hebben
we beide vormen van kwaliteit nodig, steeds in een andere combinatie. De boekhouding van een bedrijf moet vandaag precies zo
gevoerd worden als gisteren - maar heeft soms behoefte aan vernieuwing. De marketing afdeling moet morgen betere ideeën
hebben dan vandaag - maar moet wel zorgen dat ze permanent betrouwbare cijfers heeft over de markt. Echte kwaliteit komt tot
stand als een unieke integratie van statische en dynamische kwaliteit. De strijd tussen aanhangers van deze twee vormen van
kwaliteit vindt ook zijn weerslag in de wereld van de projecten. De aanhangers van statische kwaliteit benadrukken de noodzaak
van herhaalbare processen, beheersing, vaste afspraken, kortom van een methode als PRINCE2. Door sommigen wordt
PRINCE2 zelfs gezien als dé oplossing voor de problemen van projectmatig werken. De aanhangers van dynamische kwaliteit
benadrukken dat het niet om de methode gaat, omdat het draait om leiderschap, commitment en communicatie. PRINCE2 wordt
door sommigen van hen zelfs gezien als bron van alle kwaad, omdat het geassocieerd wordt met bureaucratie en verstarring.
PRINCE2 ondersteunt de statische kwaliteit in projecten. Maar natuurlijk kan een eenzijdig statische benadering niet werken: “de
methode doet het niet”. Hoe meer we PRINCE2 zien als dé oplossing, des te minder effectief zal deze zijn, om uiteindelijk zelfs
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averechts te gaan werken.
Jonathan Little brings together 17 of the greatest no-limit experts in the world to analyze all aspects of the game.
Susanna Nelson is al jaren getrouwd met een lieve man, heeft leuke kinderen en een fijne baan als onderwijzeres. En dus zou ze
gelukkig moeten zijn. Toch voelt ze dat er iets ontbreekt in haar leven. Waarom moet ze opeens voortdurend denken aan haar
eerste vriendje? Hij verdween toen ze achttien was - in hetzelfde jaar waarin haar broer stierf. Ze besluit voor één zomer terug te
gaan naar Colville, het plaatsje waar ze is geboren en getogen en waar haar moeder nog steeds woont. Daarmee keert ze niet
alleen terug naar het ouderlijk huis, naar haar schoolvriendinnen en de tuin waar ze vroeger zo dol op was. Maar ook naar het
verleden, en naar de keuzes die haar leven tot dat moment hebben bepaald...
Jonathan Little's Excelling at No-limit Hold'emLeading Poker Experts Discuss How to Study, Play and Master NlheD & B Pub
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.'
- Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht
als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas
van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en
is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Voormalig sas-agent Ben Hope wordt gebeld door kolonel Paxton. Diens zoon, de egyptoloog Morgan Paxton, is op
brute wijze vermoord en Paxton sr. wil dat Ben de moordenaar opspoort. Ben kan het verzoek niet weigeren, want de
kolonel heeft ooit zijn leven gered. Maar als Paxton hem vraagt om Morgans dood te wreken, raakt Ben in
gewetensnood. Zijn zoektocht leidt hem naar de oevers van de Nijl en het verhaal krijgt een explosieve ontknoping in de
woestijn van Soedan. Inzet is een schat uit de tijd van farao Achnaton, die zó kostbaar is dat velen er een moord voor
zouden plegen.
Functionele ziektebeelden zoals gastro-oesofageale reflux, buikpijn en obstipatie behoren tot de meest voorkomende
aandoeningen op de kinderleeftijd. Deze aandoeningen hebben vaak een aanzienlijke invloed op het kind, het gezin en
de omgeving, en kunnen leiden tot aanzienlijk schoolverzuim. In vergelijking met kinderen met bijvoorbeeld chronische
darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, is de kwaliteit van leven beduidend lager. Verrassend genoeg
ontbreken bij kinderen met functionele ziektebeelden goede studies waarin de effectiviteit en veiligheid van zowel
dieetinterventies als geneesmiddelen zijn onderzocht. Onderzoek laat zelfs zien dat meer dan 80% van de
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geneesmiddelen die aan zuigelingen en kinderen in ziekenhuizen worden toegediend niet zijn onderzocht op de
aangegeven indicatie, veiligheid en effectiviteit, en mogelijk dus ineffectief en schadelijk zijn. Het uitvoeren van grote
placebo-gecontroleerde klinische studies bij kinderen van alle leeftijden is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk, en vergt
niet alleen een perfecte organisatie maar ook teamspirit en doorzettingsvermogen.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
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