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Alex Cross heeft eindelijk zijn vriendin Brianna Stone
ten huwelijk gevraagd. Maar de feestelijkheden
moeten worden uitgesteld als twee corrupte politici
worden neergeschoten. De onbekende schutter
maakt nog meer slachtoffers en wilde theorieën
doen de ronde: gaat het hier om een held of een
crimineel? De zaak loopt uit de hand en Alex Cross
wordt samen met FBI-agent Max Siegel op de zaak
gezet. Maar terwijl zij bekvechten over de
taakverdeling gaat het moorden door. Er is een
professional aan het werk die zijn slachtoffers door
en door kent. Dan krijgt Alex Cross een telefoontje
van zijn grootste vijand, Kyle Craig. Het
Meesterbrein is neergestreken in Washington D.C.
en zijn enige doel is om voorgoed af te rekenen met
Cross, en zijn gezin.
“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit
jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in
de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed
gelukt om een reeks volledige en aangename
personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op
het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto
Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in
de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES
is boek #1 en is gratis te downloaden! Een
biologisch middel wordt gestolen uit een
biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft
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de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een
wanhopige nationale jacht om de terroristen te
vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van
een elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen
familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te
stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog
nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet
de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt,
en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de
president toe. Haar eigen familie komt in gevaar.
Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar
nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste
adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit
het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan
zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke.
Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de
terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat
het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller
en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon
voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te
gaan voor de dag des oordeels, is het
onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in
beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop
actie dat zich afspeelt op het drastische
internationale toneel, met onverwachte wendingen
en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2
in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe
reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3
in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
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Conversatiegids voor het Modern Standaard
Arabisch; met audio-cd.
Mon Mac & Moi, la première collection de livres
interactifs vous invitant à télécharger gratuitement au
fil des pages des compléments de formation vidéo
pour enrichir vos connaissances sur les sujets
traités. Vous êtes un utilisateur régulier de iOS 6 sur
votre iPad ou votre iPhone et vous souhaitez
découvrir des fonctionnalités avancées pour en tirer
le meilleur parti ? Alors parcourez ce livre sans plus
tarder ! La collection Mon Mac & Moi compte deux
ouvrages complémentaires dédiés à iOS 6. Le
premier ouvrage, intitulé Bien débuter avec iOS 6, a
pour objectif d’accompagner les débutants dans la
découverte des principaux services que iOS 6 peut
rendre au quotidien, essentiellement l’accès à
Internet, les fonctions multimédia et l’organisation
de la vie personnelle et professionnelle. Ce
deuxième ouvrage, destiné aux utilisateurs ayant
franchi cette phase de découverte, revient sur ces
principaux services sous l’angle de leurs fonctions
avancées et en détaille nombre d’autres que vous
trouverez très certainement utiles. Les sujets traités
dans ce livre : - maîtrise de ses comptes Apple :
compte iCloud et compte iTunes Store / App Store /
iBookstore - synchronisation avec iTunes : données
multimédia et données de productivité - iTunes dans
le nuage et iTunes Match, recommandations Genius
- échange de contenus en famille : partage à
Page 3/20

Get Free Application Guide Du Routard Ipad
domicile, contrôle de la lecture de la bibliothèque
iTunes et accès au contenu de la bibliothèque
iTunes depuis un appareil iOS - iCloud :
configuration iOS / Mac / PC, sauvegarde de
l'appareil iOS - fonctions avancées : navigation Web,
courrier électronique, contacts, calendriers,
visioconférence, messagerie instantanée, Spotlight,
correction orthographique, copier/coller - réglages
avancés : connectivité Wi-Fi et cellulaire, sécurité et
confidentialité, optimisation de l'autonomie intégration en entreprise : accès aux services
collaboratifs, accès aux serveurs de fichiers, travail
avec des documents bureautique, établissement
d'une connexion sécurisée VPN - accessoires : pour
un usage en extérieur et en intérieur - utilisation de
la télécommande des écouteurs EarPods - utilisation
d'un clavier Bluetooth - connexion à un équipement
vidéo (téléviseur, vidéo-projecteur, etc.) avec ou
sans fil (Apple TV) - cas pratique : organisation et
partage des photos, utilisation de l'app Localiser mes
amis, échange de fichiers avec un ordinateur (iCloud
et Dropbox) - le mode de récupération. Les ouvrages
de la collection Mon Mac & Moi sont édités par
Agnosys, centre de formation agréé Apple et
développés par des formateurs certifiés Apple. La
solution pour être rapidement efficace avec les
produits et les technologies Apple.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt
haar beste vriendin niet meer, negeert de
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avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf
het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind
is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze
op een dag een artikel leest over het opruimen van
je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de
conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van
Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en
twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om
te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of
een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
De eenentwintigjarige Christine Kroonen is direct na
school uit huis gegaan en naar Stockholm
vertrokken, waar ze al snel in aanraking komt met de
aantrekkelijke cameraman Mats Berggren. Haar
ouders hebben zich erbij neergelegd dat hun dochter
haar eigen weg wil gaan. Totdat Ab Kroonen s
nachts in een hotel een pornofilm bekijkt waarin zijn
eigen dochter blijkt mee te spelen. Hij gaat op
onderzoek uit en krijgt daarbij onverwacht hulp van
Peter Hill, een misdaadjournalist. Hun onderzoek
trekt echter de aandacht van Bo Wester van de
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Zweedse geheime dienst, die om heel andere
redenen ook op zoek is naar het vermiste meisje. De
vrouw die op Greta Garbo leek was de eerste
gezamenlijke roman van een duo dat zijn sporen in
de misdaadliteratuur ruimschoots heeft verdiend.
Tomas Ross (1944) is auteur van diverse
bestsellers. Driemaal ontving hij voor zijn thrillers de
Gouden Strop. De Zweedse Maj Sjöwall wordt
samen met haar echtgenoot Per Wahlöö gezien als
de grondlegger van de Scandinavische,
maatschappijkritische misdaadroman. Zij hebben
met hun politieromans over inspecteur Martin Beck
een groot internationaal lezerspubliek veroverd.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige
billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijsvoor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt
iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel
dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua
schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou
wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het
krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan
moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het
weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder,
lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur
Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding?
8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding
dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt?
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Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een
vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk:
Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de
Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee
gaat het worden?
Lokvogel van Flynn Berry is perfect voor de lezers
van Het meisje in de trein en Zusje. Als Nora de trein
neemt van Londen naar het platteland om haar
zusje, Rachel, op te zoeken, verwacht ze haar op
het station aan te treffen. Maar Rachel is er niet en
ook bij haar thuis wacht Nora geen warm onthaal:
Rachel is het slachtoffer geworden van een
beestachtige moord. Nora is in shock en
ontroostbaar. Ze heeft moeite terug te keren naar
het normale leven. Een onopgeloste aanranding uit
het verleden heeft ervoor gezorgd dat ze weinig
vertrouwen in de politie heeft, en dus besluit ze de
moordenaar van haar zusje zelf te vinden. Maar
Nora raakt steeds verder geobsedeerd door de
gruwelijke moord en de geheimen daaromheen...
Een geweldige psychologische thriller over de
diepgewortelde liefde tussen twee zussen.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle Dans le Routard Floride, mis à jour
chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
couleurs pour découvrir cette région américaine à l’aide de
photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des
suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour
organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées
sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers
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battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans
: Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun
meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen
en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan
de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder
uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm,
geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog
niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon
de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du
Routard Chine c'est aussi une première partie en couleur
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement
ce pays et repérer nos coups de coeur ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Vous
pourrez arpenter la Cité interdite, à Pékin. Rêvasser sur la
Grande Muraille. Explorer Shanghai, la ville du Lotus bleu,
devenue une incroyable mégapole. Découvrir Tongli ou
Wuzhen, des villes traditionnelles traversées de canaux.
S'immerger une soirée à Hong Kong dans Lan Kwai Fong.
Plonger à pleines baguettes dans les restos populaires.
S'aventurer jusqu'au barrage des Trois Gorges. Se relaxer
dans une maison de thé... Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ;
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découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres !
Mon Mac & Moi, la première collection de livres interactifs
vous invitant à télécharger gratuitement au fil des pages des
compléments de formation vidéo pour enrichir vos
connaissances sur les sujets traités. Bienvenue aux
nouveaux utilisateurs d'iPad et d'iPhone sous iOS 6 ! Vous
venez d’acquérir votre appareil et vous souhaitez en
découvrir rapidement les fonctions essentielles ? Ce livre est
fait pour vous ! La collection Mon Mac & Moi compte deux
ouvrages complémentaires dédiés à iOS 6. Ce premier
ouvrage, destiné aux débutants, a pour objectif de vous
accompagner dans la découverte des principaux services que
iOS 6 pourra vous rendre au quotidien, essentiellement
l’accès à Internet, les fonctions multimédia et l’organisation
de votre vie personnelle et professionnelle. Le deuxième
ouvrage intitulé « Aller plus loin avec iOS 6 », destiné aux
utilisateurs ayant franchi cette phase de découverte, revient
sur ces principaux services sous l’angle de leurs fonctions
avancées et détaille nombre d’autres fonctionnalités que
vous trouverez très certainement utiles telles que la
synchronisation avec un ordinateur ou un nuage sur Internet,
la sauvegarde, les réglages de sécurité et de confidentialité,
l’intégration en entreprise, etc. Les sujets traités dans ce livre
: - présentation d'un terminal iOS sous iOS 6 (iPhone, iPad,
iPod touch) - configuration initiale - prise en main de
l'interface - réglages de base - navigation sur le Web fonctions de géolocalisation et de guidage - intégration avec
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) - communication par
téléphone, Email, visioconférence et messagerie instantanée
(SMS, MMS, iMessages) - fonctions multimédia : musique,
vidéos, photos - gestion du quotidien : contacts, calendriers,
tâches, notes - installation d'applications de l'App Store gestes de premiers secours. Les ouvrages de la collection
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Mon Mac & Moi sont édités par Agnosys, centre de formation
agréé Apple et développés par des formateurs certifiés
Apple. La solution pour être rapidement efficace avec les
produits et les technologies Apple.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle Dans le Routard Californie, remis à
jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout
en couleurs pour découvrir la région à l’aide de photos et de
cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions
d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre
séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des
visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes
et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance
d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres.
Psychiatrie,van diagnose tot behandeling' geeft een overzicht
van de moderne psychiatrie in al haar facetten. In het eerste
deel beschrijven de auteurs de wetenschappelijke principes
en methoden van de psychiatrie. Daarbij schenken zij op
evenwichtige wijze aandacht aan de biologische,
psychologische en sociale invalshoeken die in de psychiatrie
relevant zijn. In het tweede deel bespreken zij de
voornaamste psychiatrische stoornissen. Aan de hand van
een praktijkvoorbeeld komen telkens de kenmerken, de
verklaring, de behandeling en het verloop van de stoornis aan
bod.Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en
bevattelijke manier kennis wil maken met de moderne
psychiatrie: studenten maar ook geïnteresseerde leken,
mensen met psychiatrische problemen of hun directe
omgeving, en verder allen die beroepshalve met de wereld
van de psychiatrie worden geconfronteerd. Dit kunnen
hulpverleners, welzijnswerkers en personeelsfunctionarissen
zijn, maar ook mensen werkzaam bij justitie en politie of in het
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onderwijs. Het boek is in heldere taal geschreven en voorzien
van duidelijke verklaringen van de belangrijkste
psychiatrische vaktermen.In deze derde editie hebben de
auteurs de tekst op verschillende punten geactualiseerd. In
het bijzonder zijn enkele recente ontwikkelingen in de
behandeling van psychische problemen opgenomen. Tevens
is de literatuurlijst aan gepast en zijn relevante
Nederlandstalige websites opgenomen.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
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...
Op twee auto's na is de straat leeg. Aan de ene kant staat
Malko. Tegenover hem zijn aartsvijand Pjotr Gravilov. Het zal
erom spannen. Wie haalt als eerste de trekker over? Malko
hoort achter zich voetstappen naderen. Met een snelle
beweging draait hij zich om. Zal hij hier levend vandaan
komen? .
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Een jonge leraar Duits uit Parijs brengt met zijn schoolklas
een bezoek aan het concentratiekamp Buchenwald. Daar ziet
hij een foto van een gevangene die als twee druppels water
op zijn vader lijkt. Hoe is die gelijkenis te verklaren? Als hij
het voorval later aan zijn vader vertelt, reageert die
ontwijkend. Welk oorlogsverhaal schuilt er achter deze foto?
Welke familiegeheimen komen aan het licht? Fabrice
Humbert bewijst met deze roman dat het heel goed mogelijk
is om over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te
schrijven zonder dat je die hebt meegemaakt. Het boek werd
unaniem bejubeld in de Franse pers als 'een grote roman' en
'een openbaring' en het won de Prix Orange du Livre, de Prix
Littéraire des Grandes Ecoles 2010 en de Prix Renaudot du
Livre de Poche 2010.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt!
Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet
door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze
meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf
kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect
uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer
ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting
bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of
ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald.
Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook
morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het
erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te
dromen.’ Flair
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag dan
altijd hebben geweten dat ze anders was dan haar
oppervlakkige vriendinnen zeg nu zelf, echt normaal is het
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niet als je stemmen hoort, vlammen uit je handen kunt laten
komen en met bomen kunt praten maar zoiets bizars heeft ze
nog nooit gehoord. En dat wil wat zeggen, na alle absurde
verhalen die haar grootouders haar hebben verteld over
Partholon, de mythische wereld van haar moeder, Rhiannon.
Toch blijkt er geen woord van gelogen, wanneer Morrigan
zich na een ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde
parallelle wereld bevindt. In deze wereld zijn haar krachten
als uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor mogelijk
heeft gehouden, en blijkt er ook nog eens een beestachtig
aantrekkelijke, eh... centaur naar haar gunsten te dingen.
Maar helemaal zonder twijfel is Morrigan niet. Want wie zegt
haar dat de stem die ze steeds in haar hoofd hoort die van
haar godin is, en niet van de duistere god Pryderi? Ze was er
immers al vroeg voor gewaarschuwd dat hij haar in zijn macht
wilde hebben. Als dat zo is, lukt het haar dan wél de
verleiding van het kwaad te weerstaan en te kiezen voor het
goede? Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is zal
verliezen?
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans
interactivité additionnelle Dans le Routard San Francisco
(Wine Country et Silicon Valley) remis à jour, vous trouverez :
une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville et
ses environs à l’aide de photos et de cartes illustrant nos
coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos
pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en
dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés.
Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions
depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de
jonge Jim, Biscuit voor vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op
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een dag treft hij zijn nichtje L.A. toegetakeld aan op de
veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te
getraumatiseerd om haar verhaal te doen. Al snel blijkt dat er
in de stad meisjes verdwijnen die vermoord teruggevonden
worden. Jim vermoedt dat er een verband is tussen de
verdwijningen en hij denkt dat L.A. er meer van weet.
Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim steeds
meer verdachten. Geplaagd door visioenen van de
slachtoffers en geholpen door een bevriende politieman, gaat
hij op zoek naar de moordenaar.
In 1998, tijdens de tweede Congolese oorlog, opende
gynaecoloog Denis Mukwege een ziekenhuis waar hij
vrouwen behandelt die het slachtoffer zijn van gewelddadige
verkrachtingen. Congolese milities hebben verkrachting en
genitale verminking tot oorlogswapens gemaakt: niet alleen
worden de vrouwen kapotgemaakt, ook familieverbanden en
sociale en economische structuren worden vernietigd.
Mukwege stelt deze misdaden aan de kaak, maar de
Congolese regering blijft ze ontkennen. In 2006 informeerde
hij in een toespraak voor de Verenigde Naties de
internationale gemeenschap. Mukwege heeft meerdere
moordaanslagen overleefd en wordt voortdurend beveiligd.
Hij strijdt onvermoeibaar aan de zijde van de vrouwen om een
einde te maken aan deze onaanvaardbare wreedheden.
Pleidooi voor leven is het verslag daarvan. Tegelijkertijd is het
boek een autobiografie: Mukwege vertelt hoe uit zijn
achtergrond verklaarbaar is dat dit zijn levenspad werd. Op 5
oktober 2018 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen
met Nadia Murad Basee.
Het leven heeft Annie Dunne niet erg vriendelijk behandeld:
van de dochter van een gerespecteerde politiechef in Dublin
is ze geworden tot een op zichzelf aangewezen oudere
vrouw, afhankelijk van de gunsten van verre familieleden.
Haar grootste angst is om te worden vergeten en alleen te
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sterven. Een zomer lang draagt Annie de zorg voor haar
jonge achterneef en -nicht. Ze is zich maar al te goed bewust
dat de twee kinderen haar kans op geluk zijn. Maar een
wereld die in snel tempo verandert brengt onverwachte
bedreigingen, en de toekomst laat niet op zich wachten.

Een vriend en collega van een doodgeschoten
oorlogscorrespondent probeert samen met de
voormalige vriendin diens dood in Joegoslavië in de
jaren negentig te reconstrueren.
Cet ebook est une version numérique du guide papier
sans interactivité additionnelle Dans le Routard New
York, mis à jour chaque année, vous trouverez : une
première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à
l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de
coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos
pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités
en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan
détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
Hoe wordt een Italiaan een Italiaan? Of een Brit een
Brit? Worden vreemdelingen geboren of gemaakt? In dit
onweerstaanbare vervolg op de bestseller Italiaanse
buren volgt Parks de gangen van zijn kinderen in het
kleine dorpje bij Verona waar hij met zijn gezin woont.
Aldus schetst hij een fascinerend beeld van het
hedendaagse Italiaanse gezin op school, thuis, aan het
werk en in vrije tijd. Het resultaat is prachtig: een warm
en geestig familieboek en reisboek tegelijk, waarin noch
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met kinderen noch met Italië overdreven gedweept
wordt. Eeuwige bureaucratie en eindeloze wiegeliedjes,
opvattingen over zwangerschap en grote families (wie
meer dan één kind neemt is gek, zeker als dat ene kind
een zoon is), voedingsvoorschriften (veel, veel, veel), de
verering van `La Mama , hoe de vakanties door te
brengen, wat leren we onze kinderen: al deze
onderwerpen en nog veel meer komen aan bod. Terwijl
Parks beschrijft hoe Italianen elkaar leren Italiaan te
worden, geeft hij ons buitenstanders een onnavolgbaar
nieuw inzicht in de rijke Italiaanse culturele traditie. Tim
Parks woont sinds 1982 met zijn vrouw en drie kinderen
in Italië.
De enorme invloed van je darmbacteriën op je
gezondheid De bacteriën in je ingewanden bepalen
mede hoe je oud wordt, hoe je hormoonhuishouding
eraan toe is, hoe je huid eruit ziet en wat je gewicht is.
Hoe vatbaar ben je voor allergieën, hoe gevoelig is je
weerstand? In je buik wordt dus veel bepaald! De
minuscule organismen die in de darmen leven, zijn altijd
een onderbelicht deel van ons lichaam geweest. Maar
recente studies tonen aan dat het uiterst belangrijk is om
zorgvuldig om te gaan met deze bacteriën. Onze
westerse leefstijl brengt onze darmbacteriën, en
daarmee onze gezondheid, in gevaar. Door de juiste
voeding en levensstijl breng je echter balans in je
lichaam en ingewanden, zul je je energieker voelen en
gezonder blijven. De auteurs Justin Sonnenburg en Erica
Sonnenburg brengen deze wetenschappelijke informatie
op een uiterst toegankelijke manier, gelardeerd met
praktische tips. Justin behaalde zijn PhD in biomedische
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wetenschappen aan de universiteit van Californië. Na
zijn studie specialiseerde hij zich in de werking van
microben in de ingewanden. Hij heeft vele publicaties en
bekroningen op zijn naam staan. Erica behaalde
eveneens haar PhD in biomedische wetenschappen aan
de universiteit van Californië. Vooraanstaande medische
tijdschriften publiceerden haar artikelen. Tegenwoordig
werkt zij als senior onderzoeker in de microbiologie en
immunologie aan Stanford, waar zij zich vooral bezig
houdt met de rol van voeding op de
spijsverteringmicroben.
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.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde
trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als
bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Zeven twaalfjarige jongens beramen de overval van de
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eeuw. De leider van de groep, Billo, heeft een plan: 'We
leggen het aan met de serveerster uit het café, stoppen
een slaappil in de koffie die bestemd is voor de
beveiliger van de bank en we worden allemaal rijk!' Aan
alles wordt gedacht: neppistolen, bivakmutsen, een
vluchtplan en natuurlijk de slaappil. Waar de zeven
kleine criminelen echter niet op hebben gerekend is de
terugkeer van 'de Mexicaan'.
Een aangrijpende pageturner over een verloren liefde Op
een vroege zomerochtend, lang voordat de anderen
wakker worden, duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het
ijskoude water van het meertje naast Het papieren
paleis, het zomerhuis waar ze al sinds haar jeugd elke
vakantie doorbrengt. Elle is gelukkig getrouwd en heeft
drie kinderen, maar deze ochtend is alles anders. De
avond tevoren is ze tijdens het diner weggeglipt met
Jonas, al sinds hun kindertijd haar beste vriend. Terwijl
hun partners binnen zitten te kletsen hebben Jonas en
Elle voor het eerst van hun leven seks met elkaar. De
volgende vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn voor
Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo
zorgvuldig heeft opgebouwd? Of gooit ze alles overboord
voor het leven met Jonas waar ze nooit eerder van
durfde te dromen? Gaandeweg dringen de herinneringen
aan haar jeugd zich steeds meer aan haar op. Hoewel
ze een afschuwelijk deel daarvan altijd zo goed mogelijk
verborgen heeft gehouden, wordt Elle nu gedwongen de
confrontatie met zichzelf aan te gaan. Het papieren
paleis is een verrassende en aangrijpende pageturner
over liefde, familie, en de fouten uit het verleden die altijd
boven water komen.
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Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op
een veerboot zijn ouders en twee broers verloren.
Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp
heeft gehad op zijn leven en tot welke mislukkingen
dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies
definitief is en dat hij met het verleden in het reine
zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de
herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd een
moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn
isolement te doorbreken, mede dankzij een
Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
München, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een
zoete en zinnelijke droom vol verwachtingen. Ook
Kathie droomt van de toekomst en probeert de
beperkende werkelijkheid van het plattelandsleven te
ontvluchten. Velen zijn haar voorgegaan en verloren
geraakt in de hectiek van de stad en het stadsleven,
maar haar zal dat niet overkomen. Toch? Krachtig
en mooi is ze. Maar met haar donkere haren doet ze
ook denken aan de vrouw die in München en
omgeving sinds enige tijd vermist wordt. De duivel is
al onderweg en zal niet rusten voor hij zijn
bestemming heeft bereikt.
Aken, 1945. Als Eberhard Ahrensberg na de oorlog
terugkeert naar zijn vaderland, ligt zijn leven in
scherven. Zijn vader koos de kant van de nazi’s, wat
resulteerde in een verloren thuis en verbroken
familiebanden. In een poging zijn jonge gezin te
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onderhouden begint Eberhard koffie te smokkelen.
Aken, heden. Als erfgenaam van het beroemde
koffieimperium Ahrensberg is Corinne dol op alles
wat met koffie te maken heeft. Samen met haar
broer runt ze het bedrijf, al brengt dat soms
spanningen met zich mee. Als ze het dagboek van
haar grootvader Eberhard vindt, besluit ze om zijn
verleden verder uit te zoeken. Tijdens haar
onderzoek naar de geschiedenis van het
familiebedrijf ontdekt ze een bewogen verleden vol
geluk, verraad en vechtlust. Lukt het haar om haar
eigen pad te blijven volgen?
Wilde Wolf, een krijger van Yakari's stam, is ten
prooi aan een idee- fixe: hij wil zich wreken op de
manke wolf die hem drie winters daarvoor heeft
aangevallen en verwond. Yakari kent het dier, dat
Driepoot heet. Hij is bang, maar aangemoedigd door
een droom en de verschijning van zijn totem Grote
Adelaar zoekt hij de wolven op en weet hij het
vertrouwen van de meute te winnen...
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