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Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van chronisch trauma. Het wordt steeds duidelijker dat
traumatische ervaringen van grote invloed zijn op het gedrag, de emoties en de hersenen van kinderen en hoe deze ervaringen tot
in de volwassenheid doorwerken. Kinderen en trauma geeft een goed overzicht van recent onderzoek naar de ontwikkeling en het
welzijn van kinderen die kampen met vroege, chronische trauma’s. De ontwikkeling van een meer traumasensitieve zorg voor
deze groep kinderen is een belangrijk aandachtspunt, zodat zij in de toekomst nog beter geholpen kunnen worden. Dit boek is niet
alleen waardevol achtergrondmateriaal voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg maar ook voor
(pleeg)ouders, groepsleiders, kinderverzorgers en leerkrachten.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop
hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en
hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der
eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend
mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en
bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de
duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer treffen.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat
over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.

Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal
liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste
patronen van over de hele wereld op haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die
uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en
patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde het bij Joke om voor een tweede
keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek
biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen
voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na
een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met
amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het schipbreuk lijden van jeugdidealen op een
materialistische maatschappij weergeven.
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Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning feature writing,
investigative reporting, service journalism, and design covers the people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and
architecture, and news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been
addressing the needs and interests of our region for 48 years. The magazine continues to be the definitive resource for
an affluent population that is intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
De droom van hun eigen boerderij en een goed leven in Amerika lokte Roald en Ingeborg Bjorklund weg uit Noorwegen,
om de prairies van het Amerikaanse Dakota te ontginnen. Als Roald tijdens een hevige sneeuwstorm verdwijnt, verandert
Ingeborgs droom in een nachtmerrie. Onder bijna onmogelijke omstandigheden en overmand door verdriet vecht
Ingeborg voor haar gezin en haar boerderij.Dan wordt het lente en komt Haakan, een verre neef van Roald, haar helpen
met het zware werk op het land. Na de kille winter kan Ingeborg de vreugde die Haakan in haar leven brengt niet langer
ontkennen.Maar ook Roalds broer komt uit Noorwegen over om de familie te helpen. Het wordt er bepaald niet
gemakkelijker op in het kleine huisje op de prairie
This Essential Buyer’s Guide leads you through the process of buying an Audi TT, from whether this is the right car for
you, what it’s like to live with, and what it will cost you to run, to which version and engine is best for you, and what you
should be paying for it. Having helped you decide these factors, this guide then takes you through the buying process. It
explains what equipment you’ll need, including diagnostic software, and shows you how to quickly determine whether to
look at a particular car in more detail, or to just walk away. A comprehensive and thorough evaluation section, with a
points scoring system, lets you fully assess a prospective purchase, and detailed illustrations show exactly what to look
for. With advice on paperwork and buying at auctions, every aspect of sourcing your car is covered. Having helped you to
find your dream car, the guide goes yet further to give you all the contact information you need to get involved with the TTowning community and making the most of your new pride and joy!
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.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om
de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar
heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat
het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat
geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt,
een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
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voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot
boek van het jaar.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen.
Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de Oekraïne. Het is
haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht blijkt veel omvangrijker en vele
malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de president, maar ook haar eigen leven op
het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om haar te sluiten. Een adembenemende
thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat hij die
nacht oog in oog zou komen te staan met Lucy Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij herinnerd aan die ene
gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had gedacht dat hij na het overlijden van zijn vrouw en met de zorg voor zijn
twee kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had Lucy grote haast om Hope's Crossing te verruilen
voor de grote stad. Nu ze terug is en het monumentale huis gaat betrekken dat haar tante haar heeft nagelaten, denkt ze dat ze
Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van hun
wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet gedoofd...

De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in
Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van
New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te
bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke
winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman verlies en zegeningen. Vier jaar geleden nadat Hannah haar
man en dochter verloor, durft ze weer vooruit te kijken samen met haar dochter Jenny en haar nieuwe echtgenoot Matt.
Matt en zij willen graag een kind adopteren en nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te
gaan, moeten ze Grace weer afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw een kind te verliezen? Jade en Tanner
verlangen ook naar een kind, maar tijdens haar zwangerschap krijgt Jade te horen dat ze ernstig ziek is. Het ongeboren
kindje vormt een bedreiging voor haar eigen leven. Ze krijgt het advies om de zwangerschap af te breken. ‘Kostbaar
geschenk’ is het derde en laatste deel van de Vol vertrouwen-trilogie. De eerdere delen zijn ‘Wachten op de morgen’
en ‘Tweede kans’.
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Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.
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