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Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen
schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de
geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer
op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de
temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer
slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige
vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van
het internet.' Fantascize
For more than 38 years, millions of consumers have turned to Edmunds' buyer's guides for their shopping needs. This format makes it easy
for consumers to get the advice and information they need to purchase their next new vehicle. Readers benefit from features such as: Comprehensive vehicle reviews - Easy-to-use charts that rate competitive vehicles in popular market segments - Expanded in-depth advice
on buying and leasing - Editors' and consumers' ratings - High-quality photography - Editors' Most Wanted picks in 29 vehicle categories In
addition to these features, vehicle shoppers can benefit from the best that they've come to expect from the Edmunds name: - In-depth articles
on all-new vehicles - Crash test ratings from the National Highway Traffic Safety Administration and the Insurance Institute for Highway
Safety - Warranty information - Previews of future vehicles not yet for sale
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20102011 shows buyers how to pick the cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years of
production. This book offers an exposf gas consumption lies, a do-it-yourself service manual, an archive of service bulletins granting free
repairs, and more.
Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende epidemie: in Afrika lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28.
Verhalen over aids in Afrika geeft de Canadese journalist en Afrika-correspondent Stephanie Nolen deze mensen een gezicht. Zij schreef 28
ontroerende portretten van 28 aidspatiënten: één voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze verschrikkelijke ziekte worden verwoest.
Stephanie Nolen sprak met vrouwen die na verkrachting door hun familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide ouders aan de ziekte
verloren. Ze reisde mee met een vrachtwagenchauffeur die bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat vrachtwagenchauffeurs
behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over mannen en vrouwen die leven tussen hoop en vrees, maar
desondanks blijven vechten en hun dromen proberen waar te maken.

Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een
verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij
Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door
onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar
kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn kans schoon om te vluchten,
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zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te vluchten. Ze
heeft nog nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij
Missy Claire, in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady, met alle
risico s van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar één weg die hem werkelijk naar de
vrijheid zal leiden.
Rates consumer products from stereos to food processors
Features recommendations and ratings on hundreds of small, medium, and large-sized cars based on quality, economy,
performance, and comfort standards, with judgments on crash protection, and assessments of available options
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een
tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Based on tests conducted by Consumers Union, this guide rates new cars based on performance, handling, comfort, convenience, reliability,
and fuel economy, and includes advice on options and safety statistics.
Over groepstherapie beschrijft de groepsanalyse van Foulkes, een typisch Europese psychodynamische groepstherapioe. Het bespreekt
opvattingen over groepen en groepsdynamiek die in de moderne groepstherapie een grote rol spelen en laat tenslotte de invalshoeken de
revue passeren die een rol spelen in de therapeutische processsen die zich in therapiegroepen afspelen. Het boek is niet alleen voor
groepstherapeuten instructief maar ook voor patienten die in psychotherapie zijn en voor ieder die geinteresserd is in de psychotherapie
meer in het algemeen. Het ruimt een grote plaats in voor de sociale wetenschappen en de human sciences, maar wijst ook op empirisch
onderzoek dat voor de praktijk relevant is.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te
komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er
nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich,
ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige
internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is
auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn
familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten
om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek
‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten
van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.

Covers all U.S. and Canadian models of Saturn Vue 2002 through 2007. Does not include information specific to hybrid
models.
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Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van
belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele
vragen, maar de antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met
inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te bewandelen.
Theosofische visie op de historische Jezus, diens 'leer' en het christendom.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van
alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote
kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Presents the latest safety ratings, dealer prices, fuel economy, insurance premiums, maintenance costs, and tires of new model
automobiles.
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen, waaronder
angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op
de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is effectief, maar
nog verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen
het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het
ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het
ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich
niet alleen moeten richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het
verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden teruggedrongen.
De Geldersen stonden in de vijftiende en zestiende eeuw te boek als boers, barbaars, oorlogszuchtig en rebels. Dit imago hadden
zij te danken aan de vele oorlogen met de Bourgondische en Habsburgse vorsten, die het hertogdom Gelre wilden veroveren.
Gelderse geschiedschrijvers zagen dat anders: zij beschreven hun landgenoten als dapper, sterk, ongekunsteld en
vrijheidslievend. Aart Noordzij beschrijft de ontwikkeling van en de relatie tussen de Gelderse politieke gemeenschap en de
Gelderse identiteit in de periode 1100-1600. Hij bespreekt achtereenvolgens de Gelderse dynastie, het land en de identiteit. In de
verbeelding van Gelre speelden onder andere de naam 'Gelre' een rol, evenals de bloemen en de leeuw in het wapen, lieux de
mémoire, dynastieke genealogieën en oorsprongverhalen, de fysieke kenmerken van het land, en de oude Germanen. Een
collectief gedeeld Gelre-beeld ontbrak, maar juist daardoor kon de persoonlijke of lokale identiteit gerelateerd worden aan Gelre.
For more than 39 years, millions of consumers have turned to Edmunds' buyer's guides for their shopping needs. This format
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makes it easy for consumers to get the advice and information they need to purchase their next new vehicle. Readers benefit from
features such as: - Comprehensive vehicle reviews - Easy-to-use charts rate competitive vehicles in popular market segments - Indepth advice on buying and leasing - Editors' and consumers' ratings - High-quality photography - Editors' Most Wanted picks in
27 vehicle categories. In addition to these features, vehicle shoppers can benefit from the best that they've come to expect from
the Edmunds name: - Crash test ratings from the National Highway Traffic Safety Administration and the Insurance Institute for
Highway Safety - Warranty information Information on most fuel-efficient models and how to improve your fuel economy - Detailed
explanation of how hybrid vehicles work - Previews of future vehicles not yet for sale.
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