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In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst
om een man te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze inderdaad een
echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve
eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol
romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
Includes entries for maps and atlases.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de verdwijning van hun
moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert
hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is
onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze
Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan
het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...

Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve boodschap,
waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse schrijvers met oog en hart
voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en ongeletterde straatkinderen in
Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft veel van wat we nu associëren met
Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf
groot succes in het rondreizen en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater,
musical, ballet en opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het
verleden, heden en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is
een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie
en theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef
hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Het geheime leven van de koe van Rosamund Young is een hartverwarmend kijkje achter de schermen van een traditionele boerderij, en een pleidooi voor een bewustere
omgang met de dieren die ons van vlees en zuivel voorzien. Op haar biologische Kite’s Nest Farm in Cotswolds mogen de koeien (en varkens, kippen en schapen) gaan en
staan waar ze willen. Bij hun kalf blijven, of deze aan oma toevertrouwen? In de wei grazen, of boven aan de heuvel? Naar de schuur hollen bij regen, of gewoon onder de heg
schuilen? Decennialang heeft Young haar dieren uitgebreid kunnen observeren en ze constateert dat deze consequent slimme keuzes maken die hun welzijn verhogen. Aan de
hand van de meest aandoenlijke anekdotes over haar kudde laat ze zien dat het intelligente beesten zijn die elkaar liefhebben, samen spelen en levenslange vriendschappen
sluiten. Maar door het moderne, grootschalige boerenbedrijf hebben we steeds minder oog voor dit natuurlijke gedrag. ‘Door dit boek ga je anders naar de wereld kijken. Alle
boeren zouden het moeten lezen.’ – Alan Bennett ‘Meeslepend, ontroerend en niet weg te leggen.’ – Lydia Davis ‘Ze kijkt als een soort Jane Goodall naar een dierensoort die
met uitsterven wordt bedreigd: de scharrelkoe.’ – The Daily Telegraph
Dismas Hardy wordt gevraagd om het werk van een vermiste advocaat over te nemen. Aanvankelijk verwacht hij er niet al te veel tijd aan te hoeven besteden. Maar als hij zich
over de zaak van Evan Scholler en Ron Nolan buigt, ontdekt hij een ijzingwekkend complot dat hem gevaarlijk dicht in de buurt brengt van huurmoordenaars en hoogverraad.Van
de levensgevaarlijke wegen in Irak tot de rechtbanken van Californië - Verraad is niet alleen John Lescroarts meest ambitieuze en uitdagende roman, maar ook een spannende
tour de force van buitengewone vertelkunst.
John, een Australische toerist, ontmoet Sabiha in een klein Tunesisch restaurant in Parijs. Zon prachtige, exotische vrouw heeft hij nog nooit gezien. Sabiha bespeurt
onmiddellijk haar toekomst in Johns kalme grijze ogen. Hun huwelijk is goed maar blijft kinderloos. John wil terug naar Australië om een bestaan op te bouwen. Sabiha weigert.
Zij kan pas mee als ze voorgoed afscheid heeft kunnen nemen van haar oude vader in Tunesië met man én tenminste één kind. Ten slotte wordt de impasse ondraaglijk. Sabiha
besluit actie te nemen.
Drie vrouwen zijn gewurgd in de geborgenheid van hun eigen huis. Er lijkt een sadistische moordenaar aan het werk die de vrouwen gekend moeten hebben, want in geen van de gevallen zijn
inbraaksporen gevonden. Dit is vooralsnog het enige aanknopingspunt voor Maeve Kerrigan in haar onderzoek. Steeds meer informatie wijst naar een zeer onwaarschijnlijke dader: haar eigen
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collega Josh Derwent. Aanvankelijk weigert Maeve te geloven dat Josh meer zou kunnen weten, maar geheimen uit zijn verleden beginnen zich te ontrafelen: het is niet de eerste keer dat hij
van moord wordt beschuldigd. En hoe goed kent ze hem nou echt? Met De vreemde bekende bewijst Casey opnieuw dat ze een thrillerschrijfster van formaat is: ze biedt personages die zich
sterk ontwikkelen, een spannende plot en een lekker leesbare stijl.
Op 9 september 2001 werkte Jess Walter in New York, aan de memoires van Bernard B. Kerik, de toenmalige hoofdcommissaris. Alles wat hij die dagen waarnam – de onwerkelijke
gebeurtenissen, de idiote contrasten en de wanorde – heeft hij weten te boekstaven in ‘Het Nulpunt’. Met als resultaat een intrigerende psychologische roman over die chaotische dagen na
de aanslag op de Twin Towers. Wanneer politieagent Brian Remy vijf dagen na 9/11 ontwaakt uit een coma, merkt hij dat zijn waarnemingsvermogen erg vreemd werkt. Zijn geheugen hapert
en hij ziet vlekjes – als het dwarrelende puin dat van de ingestorte torens naar beneden viel – die voor eeuwig zijn beeld verstoren. De reconstructie van zijn eigen geschiedenis van 9/11 is in
eerste instantie één grote dwaaltocht. Ook kan Remy een aantal zaken niet plaatsen. Zo verloopt het contact met zijn ex-vrouw opeens moeizaam, begrijpt hij niets van de gesprekken met zijn
collega Guterak en is hem volstrekt onduidelijk wat de opdracht inhoudt, die hij kennelijk in het kader van de nationale veiligheid heeft gekregen. Laat staan dat hij nog weet van wie hij die
belangrijke opdracht heeft gekregen. Tot overmaat van ramp negeert zijn zoon Edgar hem volledig; hij doet net alsof zijn vader is omgekomen bij de aanslag. Wat volgt is een intrigerende
‘histoire noir’ waarin Jess Walter met een zeker sarcasme en met humor vertelt over de chaotische dagen na die enorme tragedie. Een gebeurtenis die zoveel ouders van kinderen het leven
nam en die het denken over orde en veiligheid in de wereld voorgoed heeft veranderd. ‘Deze buitengewoon beeldende roman is niet alleen een prachtige poging om de emotionele
werkelijkheid van de post 9/11 wereld tot leven te wekken, maar een briljante krachttoer, even schokkend als hartverscheurend.’ – Kirkus reviews ‘Walter brengt zijn donkere, hilarische
verhaal met een grootse en groteske verbeeldingskracht. Een waanzinnig scherpe politieke satire. Uitstekend geschreven, spannend, heerlijk om te lezen en onvergetelijk.’ – Publishers
Weekly
Oxford Studies in Medieval Philosophy showcases the best scholarly research in this flourishing field. The series covers all aspects of medieval philosophy, including the Latin, Arabic, and
Hebrew traditions, and runs from the end of antiquity into the Renaissance. It publishes new work by leading scholars in the field, and combines historical scholarship with philosophical
acuteness. The papers will address a wide range of topics, from political philosophy to ethics, and logic to metaphysics. OSMP is an essential resource for anyone working in the area.
Kort verhaal bij internationale bestseller Losing it. Garrick sloot een weddenschap met een vriend die hem een inkopper leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn verwachtingen in verloor
Garrick de weddenschap. Nu moet hij dus wel een tattoo laten zetten... Zijn vriendin Bliss is daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt die ze ontzettend lelijk vindt, en ze daar dan
dus de rest van haar leven tegenaan moet kijken? Inking him is een kort verhaal dat Cora Carmack schreef voor een goed doel, als vervolg op haar internationale bestseller Losing it. Losing it
eerst lezen wordt sterk aanbevolen!
Na het verlies van haar man leert een jonge vrouw het leven opnieuw te omarmen. Nadat Rockys man op jonge leeftijd aan een hartaanval overlijdt, knipt ze haar haren af, laat alles achter en
vertrekt naar een eiland voor de kust van Maine. Ze huurt een vakantiehuisje en gaat werken bij de dierenopvang. Niemand vertelt ze over haar grote verdriet, in de hoop dat ze de pijnlijke
herinneringen kan wegdrukken. Als er een gewonde hond op haar pad komt, vindt ze een maatje in hem. En ze maakt kennis met Tess, Melissa en Hill, mensen die net als zij hun toevlucht
hebben gezocht tot het eiland. Langzaam maar zeker merkt Rocky dat ze weer de kracht heeft om te vechten voor zichzelf en de nieuwe mensen in haar leven die ze onbewust is gaan
koesteren.
Failure to recognize changes in a patient's clinical condition is a barrier to the effectiveness of CCRT outreach programs. The development of a vital signs capture and decision system could
alert care providers and CCRTs when a patient's clinical condition deteriorates. However, point-of-care vital signs capture and documentation is often problematic in clinical
practice.Ethnographic research was conducted to understand the difficulties of replacing pen and paper charts and barriers to electronic nursing documentation systems. Analysis of workflows
directed the design of two solutions; (1) Apple iPhone facilitated manual vital signs entry, (2) Motorola MC55 enabled automatic data capturing from physiological monitors.Nurses participated
in high-fidelity usability testing, comparing the traditional method of paper documentation with the two electronic solutions. As a result of user-centered design process, both solutions were
comparable to the efficiency of paper methods, were found acceptable to nurses, and could be successfully incorporated into current workflows.
Een levensgevaarlijke wedren. Doel: het voortbestaan van de mens. The Books of Mortals - deel 1 Eeuwen geleden wist de wereld ternauwernood te ontsnappen aan de Apocalyps. Nu heerst
overal vrede. Ziekte en honger bestaan niet meer. Dan ontdekt Rom de onthutsende waarheid: de mensen die op aarde rondlopen zijn al dood, hun DNA is ontdaan van wat hun tot mens
maakt. Hij is de enige die de mensheid weer tot leven kan wekken. Maar dat is levensgevaarlijk en er moet een torenhoge prijs voor betaald worden. Want het menselijk leven zelf is verboden.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom
slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde,
de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht
dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid
die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
De dag van haar tweeëndertigste verjaardag is voor Nancy Elredge geen reden tot feest. Zeven jaar daarvoor verdwenen op exact deze datum haar twee kinderen. Vermoord. Het hele land verdacht Nancy
van deze brute moord. Zelfs haar echtgenoot getuigde tegen haar. Maar wanneer de belangrijkste getuige verdwijnt, wordt de aanklacht geschrapt. Na zeven jaar heeft Nancy een nieuw leven opgebouwd.
Ze heeft haar naam veranderd, is hertrouwd en heeft opnieuw twee kleine kinderen. Maar wanneer ze op haar verjaardag de krant openslaat, blijkt haar ware identiteit onthuld te zijn. Een blik naar buiten en
ze weet genoeg: opnieuw zijn haar kinderen verdwenen. Waar zijn de kinderen? Zal hen hetzelfde lot te wachten staan?
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The official guide to creating pen-based applications has been updated and expanded to include PenPoint 2.0. This new release of the operating system has been internationalized, allowing programs to work
in languages other than English. In addition to teaching how to write PenPoint applications for both PenPoint 1.0 and 2.0, the book describes how to use these international features with special emphasis on
Japanese.
For much of its 122-year history, the Bar U ranch can claim to have been one of the most famous ranches in Canada. This title integrates the history of ranching in Alberta with larger issues of ranch
historiography in the American and Canadian West and contributes greatly to the overall understanding of ranching history.
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