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Teruggeroepen van zijn vakantie in Drenthe, moet De Cock nieuw leven blazen in het op dood spoor geraakte onderzoek naar de
moord op een prostituee. Een tweede moord wordt ontdekt, weer op zondag, onder dezelfde omstandigheden. Geen sporen van
een worsteling of een vechtpartij. Door een toevallige ontmoeting met een zonderlinge 'zendeling' in de buurt, kan De Cock een lijn
ontdekken in het denken dat de vermoedelijke dader aanzet tot zijn akelige moorden. En toch, slechts op het nippertje kan De
Cock hem verhinderen nog een slachtoffer te maken.
Praktische handreiking om je leven een andere, gelukkiger wending te geven.
Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke kastelein, woont met zijn familie in een dorpje aan de kust van Suffolk.
Het leven is rustig en wordt bepaald door de seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een geheimzinnige
Schot in het dorp arriveert. Mac – zo noemen de dorpelingen hem als ze in het café over hem fluisteren – vertoont eigenaardig
gedrag: hij trekt er op de vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het strand over de golven alsof hij naar
een teken speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles Rennie Mackintosh, en voor Thomas wordt hij algauw een bron
van fascinatie en verwondering. Juist als de vriendschap tussen Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland
Duitsland de oorlog. De zomergasten verlaten het dorp en voor hen in de plaats komen regimenten soldaten op doortocht naar
België. Naarmate het brute oorlogsgeweld zwaarder op de kustgemeenschap drukt, worden de dorpelingen wantrouwender
jegens Mac. In dit gevoelige, meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap schetst Esther Freud een levendig
portret van een gemeenschap aan het thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van een man die een van de briljantste en
meest miskende kunstenaars van zijn generatie was.
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel leuk
om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.
Droombos is het derde deel van de Bostrilogie, geschreven door de Zuid-Afrikaanse auteur Dalene Matthee. De jonge Karoliena
Kapp groeit op in het Knysnabos. Dankzij haar scholing op kosten van de kerk en de genegenheid van ondernemer Johannes
Stander, heeft Karoliena de mogelijkheid om ergens anders te gaan wonen. Ze belandt bij een Engelse dame die haar voorbereidt
op het huwelijk met Johannes. Maar al tijdens de wittebroodsweken ontdekt Karoliena dat zij niet zonder het Bos kan leven. Ze
keert terug naar haar geboortegrond om te ontdekken wie zij werkelijk is.
Een wereld van verandering stelt een nieuwe variëteit van het kapitalisme in staat om meer en meer macht en invloed te
verwerven. Door de technologische ontwikkeling heeft het kapitalisme steeds meer invloed op het sociale, politieke, economische
en individuele leven zonder dat de mechanismen ervan tot nu toe duidelijk zijn vastgesteld. Deze kloof sluit het model van
gedragskapitalisme, dat het model van gedragskapitalisme, dat de benaderende een structuur geeft die een algemene discussie
mogelijk moet maken. Deze monografie bestaat uit eerdere journalistieke en wetenschappelijke publicaties en vult deze aan met
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delen van de discussie.
Photographer, naturalist, and adventurer has a well trained eye and has clocked countless hours in the wild—both on the trails and
far from the beaten path. In this book, he will teach you how to gear up for a successful shoot (both in terms of choosing and using
equipment and preparing yourself psychologically and physically), then offers practical technical and artistic insights as to how to
best go about documenting untouched landscapes, natural details, and the sense of seclusion one encounters in such a realm.
Readers will learn how to choose and use a variety of lenses—from macro to telephoto—to produce a stunning array of images and
will learn how to choose and use the best camera settings, find striking mood enhancing light, and create strong compositions.
Morrissey also includes step-by-step instructions for postproduction techniques that can be used to add texture and apply color
infusions. With inspiring images plus essential techniques for creating display-worthy images, this book is an essential pick for
amateur and veteran landscape photographers.
This book, a complete guide to the operation and features of the Nikon Coolpix P510, explains all operations, features, menus,
and controls of this superzoom camera in clear language, providing guidance to beginning and intermediate photographers not
only about how to accomplish things with the Coolpix P510, but when and why to use certain features. The book does not assume
any specialized knowledge by the reader as it explains topics such as autofocus, manual focus, depth of field, aperture priority,
shutter priority, HDR (High Dynamic Range) photography, and macro photography. The book also includes a detailed discussion
of techniques for using the camera’s phenomenal zoom lens, with a maximum focal length of 1000mm, to full advantage. The
book’s more than 200 photographs, most in full color, provide illustrations of the camera’s controls and menus, and also include
examples of the various types of photographs that can be taken using the many creative settings of the camera, including the
Picture Control settings, which let the photographer alter the color processing of images; the Scene and Special Effects shooting
modes, with settings that are optimized for various subjects, including landscapes, portraits, and action shots; and the camera’s
particularly strong array of features for continuous shooting and interval shooting. In addition, the book goes beyond the realm of
everyday photography, and provides introductions to more advanced topics such as infrared photography, street photography, and
macro photography. The book also includes a full discussion of the video recording abilities of the Coolpix P510, which can shoot
high-definition (HD) video with stereo sound, and which has special settings for recording short clips of high-speed video at rates
up to 4 times normal speed. In three appendices, the book provides information about accessories available for the camera, sets
forth a list of useful web sites and other resources for further information, and includes a section with helpful “quick tips” that give
particular insights into how to take advantage of the camera’s features in the most efficient ways possible.
Verhandeling over de manier om lering uit het verleden te trekken, aangevuld met voorbeelden van (veelal door onbegrip)
misbruik van de geschiedenis door met name politici.
Is stuiteren en springen hetzelfde? Kangoeroe denkt van niet. Gelukkig is daar Elmer om hem te helpen en zo leert Kangoeroe dat
stuiteren net zo knap is als springen. Een nieuw, grappig avontuur van Elmer, de beroemde kleurtjesolifant.
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In zijn oratie belicht Peter Timmerman het vakgebied van therapeutische vaccins, een vrij nieuwe vorm van immuuntherapie die
nog in ontwikkeling is, maar mogelijk toepassing gaat vinden voor behandeling van kanker. Therapeutische vaccins activeren het
immuunsysteem om antistoffen te maken tegen hormonen die overgereguleerd zijn. Deze hormonen stimuleren tumorgroei. Door
ze weg te vangen met behulp van antilichamen kan de tumorgroei afgeremd worden. De werking van therapeutische vaccins lijkt
sterk op die van therapeutische antilichamen, die in toenemende mate een vast onderdeel vormen van bestaande
antikankertherapieën. Eiwit-mimics staan in de oratie van Timmerman centraal. Hij ontwikkelde de CLIPS-technologie. Daarmee
kunnen flexibele peptides gefixeerd worden, zodat ze het eiwit waarvan ze zijn afgeleid beter nabootsen. Dit heeft kortgeleden
geleid tot de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin tegen het groeihormoon VEGF, dat massaal door tumoren wordt
uitgescheiden om tumorgroei te stimuleren.
Kleine Dorrit is een verhaal van vele misplaatste genegenheden en één onzelfzuchtige liefde die hoe kan het anders in het einde
alles overwint. Bijna alle figuren zijn gevangenen, sommigen in letterlijke zin, anderen figuurlijk: gevangen in vooroordeel, in valse
illusies, in raadselachtige zielsberoeringen. Daarom is een van de grote motieven van dit rijke boek dan ook zeer passend een
gevangenis voor insolvente schuldenaren. Hier leeft sinds onheuglijke tijden William Dorrit, een patriarch onder zijn
medegevangenen, en de vader van Amy Dorrit, 'kleine Dorrit', waaraan het boek zijn naam ontleent. Maar dit 'kind van de
gevangenis' (zij is in de Marshalsea geboren) is merkwaardigerwijze vrijwel de enige figuur in het boek die werkelijk vrij si, door
haar onbaatzuchtige aanhankelijkheid tegenover haar vader en tegenover allen die haar omringen veelal uitbuiten. Zij luistert naar
haar hart, in tegenstelling met de gehele wereld binnen en buiten de gevangenis die slechts ook heeft voor het eigenbelang. Het
symbool van de eigenbelang, op monsterachtige schaal vergroot, is het Departement van Omhaal, gedreven door enige
bevoorrechten, die in hun nutteloze bureaucratie de levens van individu en volk fijnmalen, tot hun eigen meerder voordeel.
Puur kwaad en intense schoonheid floreren naast elkaar in Auschwitz in Kristy Cambrons roman `De vlucht van de vlinder New
York, 2014. Sera James organiseert veilingen voor de elite van de kunstwereld. In haar zoektocht naar interessante stukken, stuit
ze op een portret van een onbekend slachtoffer van de holocaust. Wenen, 1942. De talentvolle concertvioliste Adele Von Bron
weet precies wat ze wil en wat er van haar verwacht wordt: spelen bij het Wiener Philharmoniker. Maar haar wens om anderen te
helpen is sterker. Als de nazi s ontdekken dat ze Joden helpt onderduiken, wordt haar rooskleurige toekomst van haar afgepakt en
belandt ze in de horrorwereld van Auschwitz. De vlucht van de vlinder is het eerste deel in een romanserie over kunstwerken die
`verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Skippy tussen de sterren beschrijft één enkele catastrofale herfst op het internaat Seabrooks, gezien vanuit zon twintig
verschillende uitgeschreven perspectieven: studenten, docenten, administratieve krachten, priesters, vriendinnetjes, en de
manager van een donutwinkel. In het centrum van alles staat Daniel Juster, bijnaam Skippy, wiens dood in Eds Doughnut House,
nadat hij nog net de naam van zijn vlam in frambozenvulling op de vloer heeft weten te schrijven de opening vormt van de roman.
Skippy tussen de sterren gaat vervolgens met flashbacks terug naar de maanden die eraan voorafgaan, maanden waarin de
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zwaarmoedige veertienjarige verliefd wordt, een gevecht wint, een geheim bewaart en de aandacht trekt van faculteitsleden die
niet perse het beste met hem voor hebben. Onderweg leren we Skippys vrienden en kwelgeesten kennen: Ruprecht, Skippys
bolle, geniale kamergenoot die experimenten uitvoert om de snaartheorie te bewijzen; Dennis, een aarts-cynicus wiens dromen
zelfs sarcastisch zijn; Carl, Skippys rivaal in de liefde en psychopaat-in-de-dop; Lori, het object van Skippys dromen, die
geobsedeerd wordt door een Britney Spears-achtig muziekdelletje en haar dieetpillen verbergt in de buik van haar teddybeer; en
Mario, lieve, domme Mario, wiens obsessie met seks vermoeiend zou worden als het niet de bron was van vele hilarische
slaapkamergesprekken tussen de vrienden. Paul Murray neemt de tijd en de ruimte om een aantal onderwerpen op magistrale
wijze uit te werken tot een energieke plot rondom Skippy's dood, terwijl de roman tegelijkertijd een lofzang op de verloren jeugd is.
De pers over Skippy tussen de sterren: 'Een (school)reünie waar iedereen naartoe moet! Grappig, ontroerend en soms pijnlijk
herkenbaar.' - Nu.nl 'Paul Murray heeft zeven jaar gewerkt aan Skippy tussen de sterren. Zijn op elke pagina voelbare toewijding
heeft geleid tot een verraderlijk soepel weglezende, regelmatig hilarische, maar tegelijkertijd ongenaakbaar schurende en bijtende
roman.' - de Volkskrant 'Murray beheerst zijn taal meesterlijk. (...) Hij schrijft lichtvoetig, teder en prachtig terloops over de meest
gruwelijke dingen die mensen elkaar aandoen.' - NRC Handelsblad
'De kraamhulp' van Esther Verhoef: haar engste thriller ooit. Als Didi na een zware bevalling van haar eerste kindje aan bed is
gekluisterd, is ze dolgelukkig met de hulp van de kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat langzaam.
Miriam de Moor, werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze vermoedt kwade
opzet van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar Hennequins verleden groeit bij haar steeds meer de
overtuiging dat ze te maken heeft met een levensgevaarlijke psychopate. En juist deze vrouw heeft zich onmisbaar gemaakt in het
jonge, kwetsbare gezin... 'De kraamhulp' beschrijft tien beslissende dagen uit het leven van drie jonge vrouwen. Kwetsbaarheid,
wilskracht en moordlust komen bij elkaar in een beklemmende, ontroerende pageturner.
Herinneringen aan de kindertijd van de schrijver in een wijk in een koloniale stad in Venezuela.
Bij verschijning in 1798 deed Lyrische balladen de literatuur op haar grondvesten schudden. Hier waren geen dichters aan het
woord die hun verzen in het strenge korset van klassieke vormen persten. Wordsworth en Coleridge experimenteerden met een
eenvoudiger, alledaagser taalgebruik en gaven natuur en gevoel alle ruimte. `Poëzie is de spontane opwelling van krachtige
gevoelens. Zo luidde het credo van Wordsworth in het voorwoord dat hij schreef bij de editie van 1800. Het werd een programma
voor de Angelsaksische romantici. En nog altijd is het hét motto voor de romantische poëzie. Diverse gedichten uit de Lyrische
balladen groeiden uit tot klassiekers. Dat geldt met name voor `Het gedicht van de oude zeeman van Coleridge en `Tintern Abbey
van Wordsworth.
Photographer's Guide to the Nikon Coolpix P510Getting the Most from Nikon's Superzoom Digital Camera
In Amsterdam vestigt zich, in een pand van een voormalige drukkerij, de sekte De Zoekers van Osiris. Niet lang daarna wordt op de
Kalkmarkt een psychiater geliquideerd. De sekte en de moord lijken met elkaar te maken te hebben. Althans, rechercheur De Cock en zijn
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assistent Vledder worden in die denkrichting geduwd. Zeer tegen de wens van De Cock wordt de Binnenlandse Veiligheids Dienst bij de zaak
van de psychiater betrokken. Waarom? De psychiater had ministers onder zijn patiënten... Het wordt een ingewikkelde kwestie, die Vledder
doet opmerken: 'Waarom raken wij altijd in van die bizarre zaken verwikkeld?
This guide to the operation of the Nikon Coolpix P510 is a follow-up to the author's earlier guides to compact cameras, including the Coolpix
P500, the predecessor to this model, and several cameras from other manufacturers. This book, like the earlier ones, explains all operations,
features, menus, and controls of the Coolpix P510 camera, providing clear guidance to beginning and intermediate photographers not only
about how to accomplish things with the camera, but when and why to use certain features. The book does not assume specialized
knowledge by the reader as it explains topics such as autofocus, manual focus, depth of field, aperture priority, shutter priority, HDR (High
Dynamic Range) photography, and macro photography. The book includes a detailed discussion of techniques for using the camera's
phenomenal zoom lens, with a maximum focal length of 1000mm, to full advantage. The book's more than 200 photographs, almost all in full
color, illustrate the camera's controls and menus, and include examples of the photographs that can be taken using the creative settings of
the camera, including the Picture Control settings, which let the photographer alter the color processing of images; the Scene and Effects
shooting modes, with settings that are optimized for various subjects, including landscapes, portraits, and action shots; and the camera';s
strong array of features for continuous shooting and interval shooting. In addition, the book goes beyond the realm of everyday photography,
and provides introductions to more advanced topics such as infrared photography, street photography, and creating 3D images that can be
viewed with conventional red and blue 3D glasses. The book also includes a discussion of the video recording abilities of the Coolpix P510,
which can record high-definition video with stereo sound, and which has settings for recording short clips of high-speed video at rates up to 4
times normal speed. In three appendices, the book provides information about accessories for the camera, sets forth a list of useful web sites
and other resources, and includes helpful quick tips with insights into how to take advantage of the camera's features in the most efficient
ways possible.
Kort na elkaar worden twee jonge meisjes vermoord. Het gehele politiekorps van Stockholm is op de been om de dader op te sporen. Er is
slechts één ding over hem bekend: hij is een lustmoordenaar.
Drie half verwilderde nonnen wonen in een afgelegen, vervallen klooster als ze bericht krijgen dat de bisschop er een luxe vakantie-oord van
wil laten maken.
In het boek Het blikken paardje van Janice Steinberg vindt de 85-jarige Elaine Greenstein bij het opruimen van haar huis een aanwijzing voor
een adres van haar verdwenen zus Barbara. Meer dan zestig jaar geleden verbrak haar tweelingzus het contact met haar familie voorgoed.
Elaine denkt terug aan hun jeugd, aan hun gepassioneerde familie met opa Zayde, een blikslager uit Oost-Europa, en aan haar tegenstrijdige
gevoelens van liefde en rivaliteit voor haar zus. Hoewel ze beiden opgroeiden in de jaren dertig in de Joodse wijk van Los Angeles, waren ze
totaal verschillend. Barbara zette haar zinnen zette op Hollywood, en vertrok in het najaar van 1939. Ze liet slechts een raadselachtig briefje
achter. Zestig jaar later krijgt Elaine de mogelijkheid op zoek te gaan naar haar verloren zus. Met het boek Het blikken paardje heeft Janice
Steinberg een rijke familiegeschiedenis geschreven over de vaak beladen band tussen moeders en dochters en zussen onderling. Het
blikken paardje is een prachtige roman over de manier waarop we onherroepelijk gevormd worden door degenen van wie we houden.
Sam is alleen op de wereld, zonder iets of iemand om op terug te vallen. Dat denkt ze tenminste. Wanneer ze van het ene naar het andere
pleeggezin gestuurd wordt, trekt ze zich terug in een denkbeeldige droomwereld, waar merkwaardige gebeurtenissen plaatsvinden. Ze is
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eenzaam, in de war en heeft iemand nodig die van haar houdt en met wie ze haar gevoelens kan delen. Uiteindelijk komt Sam terecht bij de
familie Bags: een groep vriendelijke tovenaars en heksen die in een prachtig landhuis wonen diep in het hart van een betoverd bos. Sam
moet een transformatie ondergaan om heks te kunnen worden, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het Zwarte Licht, een machtige
donkere tovenaar met ongekende krachten, wil haar voor zichzelf houden en hierdoor barst een hevige strijd los. Ze sluit vriendschap met
een knorrige kobold, adopteert een babydraakje en speelt veel met boomelfjes. Ze ontmoet ook groeikikkers, gnomen en feeen en al deze
wezens leren haar hoe ze een goede heks kan zijn. Maar....Niet alles is wat het lijkt in haar nieuwe leven. Langzaam legt Sam de
puzzelstukjes van haar woelige verleden in elkaar en beseft ze dat het lot iets vreselijks voor haar in petto heeft.

De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij
een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze
lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden
weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop
alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en
speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste
enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil.
Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
The book pet lovers have been waiting for: professional adviceon pet photography Every pet parent knows how difficult it
is to get thatcalendar-quality photo of a beloved cat or dog. This guide to petphotography is long overdue! Pet lovers will
find terrific tips tohelp them capture their pets? personalities in photos, whileprofessional photographers who want to
extend their businessopportunities will value advice on the unique challenges of workingwith animals and creating the
portraits their clients want. With pet owners comprising more than 62 percent of Americans,there is an eager amateur
market for a book that reveals how to getgreat photos of those furry family members Zeroes in on pet photography as a
growing specialty amongprofessional photographers, and this book offers advice forcreating great pet portraits as well as
tips on working withanimals and their owners Explains how to capture expressions, avoid spooky eyes, editfor better
images, work with multiple animals, and much more As the first serious guide to pet photography on the market,Beautiful
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Beasties has what pet parents and professionalphotographers need to capture memorable pet photos.
Met de aanstelling van een hoogleraar gynaecologische oncologie als hoofd van het Centrum Gynaecologische
Oncologie Amsterdam is er een samenwerkingsverband tussen de afdelingen van het AMC, NKI-AVL en VUmc ontstaan.
Door deze samenwerking zullen patiënten, medewerkers en onderzoekers naar verwachting voordelen ervaren in de
vorm van betere kwaliteit en hogere efficiency. In deze oratie worden enkele voorbeelden genoemd van de voordelen
voor de patiëntenzorg, evenals de keuzes die worden gemaakt in het wetenschappelijk onderzoek. Verschillende
scenario’s worden besproken waarin de samenwerking gestalte kan krijgen.
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