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Een vrouw in Napels in 1740 beleeft een korte maar duizelingwekkende liefde met een
castraatzanger.
Proefschrift RUG. Aan de hand van een beschrijving van Huize de Ranitz in Groningen, een
tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes, wordt een beeld geschetst van de kinderbescherming
in Nederland, van 1905 tot 1970. Een vergelijking van de literatuur over de theorie van
probleemkinderen (1941-1967) en de praktijk zoals beschreven in de pupillendossiers van
Huize de Ranitz.
This book has been created on the basis of contributions to the 54th International Conference
of Machine Design Departments that was held for the 60th anniversary of Technical University
of Liberec. This international conference which follows a tradition going back more than 50
years is one of the longest-running series of conferences held in central Europe, dealing with
methods and applications in machine design. The main aim of the conference was to provide
an international forum where experts, researchers, engineers and industrial practitioners,
managers and Ph.D. students could meet, share their experiences and present the results of
their efforts in the broad field of machine design and related fields. The book has seven
chapters which focus on new knowledge of machine design, optimization, tribology,
experimental methods and measuring, engineering analyses and product innovation. Authors
presented new design methods of machine parts and more complex assemblies with the help
of numerical methods such as FEM. Research, measurements and studies of new materials,
including composites for energy-efficient constructions are also described. The book also
includes solutions and results useful for optimization and innovation of complex design
problems in various industries.
In het idyllische Rosewood glanzen de hoogblonde highlights in de winterzon en schitteren de
bevroren meren als Swarovski-kristallen. Maar schijn bedriegt. Net als de vier mooiste meisjes
uit Rosewood: Hanna, Aria, Spencer en Emily liegen en bedriegen vanaf het moment dat ze
bevriend raakten met Alison. En ook al is Ali vermoord, ze blijven doorgaan met hun gemene
streken. Maar de meisjes moeten oppassen. Ze dachten veilig te zijn toen Ali's moordenaar
werd gearresteerd en A's ware identiteit aan het licht kwam. Maar nu is er een Nieuwe A die
het vuurtje opstookt. En deze keer moet Rosewood branden...
Since the first commercial cruises began in the 1840s, ships have evolved into one of the
world's most sophisticated, specialized, complex, and expensive type of vessel. The large
modern purpose-built cruise ships of the 1930s, the German KdF ships Wilhelm Gustloff and
Robert Ley emerged as prototypes for carrying a mass-market clientele. At the other end of the
scale, the exquisite 1927-built Norwegian cruise yacht Stella Polaris represents a smaller, elite
type of vessel offering the ultimate in luxury. In the postwar years, the two ends of the industry
have expanded dramatically and the myriad of ships built are described in detail. Analyses of
design influences, descriptions of interior layouts, exterior design, machinery requirements,
and cruising grounds
De wereld kan het best zonder de mens af. Geen probleem zelfs, de natuur gaat wel door, en
menselijke sporen zullen op den duur uitgewist worden. Maar voor de mens klinkt dat helemaal
niet zo geruststellend. Iin Aftellen laat Alan Weisman zien hoe we dit scenario kunnen
voorkomen. Dat kan, al moeten we dan wel iets doen. Op dit ogenblik komen er elke drie
dagen evenveel nieuwe aardbewoners bij als Amsterdam inwoners heeft. En daar is de aarde
op den duur niet tegen opgewassen. Weisman gaat op reis langs plaatsen waar veel mensen
dicht bij elkaar wonen om te zien hoe dat gaat, en of dat gaat. Hoeveel mensen kan de aarde
aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen? Aftellen is een ontnuchterend,
verhelderend en ook hoopvol boek.
Wat is er met het ooit zo gezellige dorpje gebeurd? Waarom gedragen de inwoners zich zo
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vreemd? En wanneer zal de telefoon en radio verbinding zich weer herstellen? Op een nacht
worden Molly en Neil wakker van een onheilspellende geur en een enorme stortbui. Wanneer
ze de televisie aan willen zetten, komen ze erachter dat ze volledig afgesloten zijn van de
buitenwereld in hun afgelegen huis in de bergen van Californië. Met hun hoofden vol zorgen en
vragen rijden ze naar het nabijgelegen dorpje, maar treffen er een dodelijke stilte aan in een
paarse mist. Is dit hoe het einde van de wereld eruit ziet? De Amerikaanse auteur Dean Ray
Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy,
science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York Timesbestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een
van de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105
boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken
zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Haar zus Alex is alles wat Lindsey niet is: mooi, succesvol en verloofd. Maar Lindsey is blij dat
zíj de slimste van de twee is: zíj staat op het punt promotie te krijgen. De schok is groot als dat
helemaal niet doorgaat en ze wordt ontslagen! Lindsey besluit terug te gaan naar haar ouders
in Washington. Het enige probleempje: Alex woont er om de hoek en heeft haar zinnen gezet
op Lindseys jeugdvriendje. Dan wordt Alex ernstig ziek. Kunnen de zussen weer dicht bij
elkaar komen?
Een snelle blik door het raam van de schoolbus verandert alles voor Katy Rivers. Een
mysterieus meisje met bijna lichtgevend groene ogen staart haar aan, en vanaf dat moment
achtervolgt zij Katy. Ze kent al haar gedachten en is overal. Wat is het verband tussen hen?
En wat is de macht van de smaragdgroene hanger die ze aan Katy geeft? Ik ben alles wat jij
niet bent en ik ga je leven overnemen. Ik ben je ergste nachtmerrie... Deze huiveringwekkende
woorden drukken Katy geleidelijk in een hoek, waardoor ze vervreemd raakt van iedereen die
haar lief is, zelfs van haar moeder. Alleen haar beste vriend Luke houdt vertrouwen in Katy en
samen proberen ze een manier te vinden om het meisje met de groene ogen te verslaan. Maar
zij is vastberaden om Katy te worden, al wordt het haar dood...
Een brute moordaanslag in een huis in een rustige, rijke buurt van een Engels provinciestadje
resulteert in twee doden. Het derde slachtoffer, een tienermeisje, overleeft de aanslag. Op
zoek naar een veilig huis voor deze enige getuige wendt de politie zich tot dr. Samantha
Laschen, die bekendstaat om haar baanbrekend werk bij de behandeling van posttraumatische
stressstoornissen. Wat voor Samantha begint als een gunst en een psychiatrisch experiment,
eindigt in een nachtmerrie.
Since its first appearance in 1950, Pounder's Marine Diesel Engines has served seagoing
engineers, students of the Certificates of Competency examinations, and the marine
engineering industry throughout the world. Each new edition has noted the changes in engine
design and the influence of new technology and economic needs on the marine diesel engine.
This new edition has been completely re-written and re-structured, while retaining the
directness of approach and attention to essential detail that characterised its predecessors.
There are new sections covering principles and theory, and engine selection, and important
developments such as the use of high speed diesel engines (for instance in fast ferry craft) are
treated in full. In addition, numerous illustrations of all the listed types of engines appear in
their relevant chapters.
Na de dood van zijn vrouw, probeert Doug Parker samen met zijn stiefzoon Russ een normaal
leven te leiden. Maar bij elk stapje vooruit, komt Hailey weer om de hoek kijken Leven na
Hailey is een hilarische maar ook pijnlijk eerlijke roman over het verlies van je grote liefde en
de pogingen daarna het leven weer op te pakken.

Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe
opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt
haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de
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slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Deel
3Omdat Ian zich bewust is van Francesca s onschuld worstelt hij met zijn gevoelens
voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie gaat zijn lust iedere
voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar eigen verlangens gaat Francesca Ian uit de
weg, totdat hij haar confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een puur fysieke
relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van verleidelijke, verboden genot...
Dierenarts Devon Brady is tijdelijk aan het werk op een Caraïbisch eiland wanneer er
een zwarte labrador met een schotwond wordt binnengebracht. Zijn baas Jude Marrok
is woedend en gaat op zoek naar de schutter, maar komt niet meer terug. Hij laat een
briefje voor Devon achter waarin hij haar vraagt zijn hond mee terug te nemen naar de
Verenigde Staten, met de belofte hem later op te halen. Dan ontdekt Devon dat de
hond een speciale gave heeft: hij kan mensen genezen. En er blijken meer honden met
dezelfde gave te zijn. Marrok wordt achtervolgd door mensen uit zijn verleden die de
honden in hun bezit willen hebben. Devon raakt verstrikt in hun strijd en haar leven
komt op het spel te staan.
Meneertje Dapper wordt uitgenodigd op de thee bij Mevrouwtje Bazig. Onderweg
vraagt iedereen hem om hulp, maar daardoor komt hij wel te laat op de thee. Durft hij
een woedende Mevrouwtje Bazig nog wel onder ogen te komen? Meneertje Dapper is
het negentiende deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
In de westerse wereld geloven vele mensen dat de Islam steeds machtiger aan het
worden is en onze beschaving bedreigt. Het aantal moslims in Nederland neemt toe, en
wereldwijd zien we steeds bloediger aanslagen en horen we steeds hysterischer
retoriek. De werkelijkheid is anders, laat Hamel Abdel-Samad zien in dit spectaculaire
boek. We hebben te maken met een islamitische wereld die zich wanhopig verdedigt
tegen de machtspolitiek van het Westen en die, vanwege de eigen conservatieve
uitgangspunten, totaal niet tegen `ons is opgewassen. De islam is niet aan het winnen;
de islam is bezig met een doodsstrijd. Hamed Abdel-Samad (1972) is de zoon van een
Egyptische imam. Hij verhuisde op zijn 23ste naar Duitsland, en toen hij merkte hoe
moeilijk het was om daar te integreren, is hij zich gaan afvragen of dat aan hem lag, of
aan Duitsland. Het resultaat is een boek dat zowel een afrekening is met zijn verleden
als een visionaire blik op de toekomst van oost én west. Zijn boek is in Duitsland een
enorme bestseller. De pers over Hamed Abel-Samad. `Hij zal zonder twijfel van ketterij
beschuldigd gaan worden, en hij zal dat etiket met trots dragen: hij wil verhelderen en
verzoenen in dit zeer lezenswaardige boek. WIENER ZEITUNG
In de afgelopen decennia zijn voor de belangrijkste bronnen van inhalatieen voedingsallergie
de eiwitten geïdentificeerd die bij herkenning door het immuunsysteem van de allergische
patiënt aanleiding geven tot allergische symptomen. Deze moleculaire kennis vindt
langzamerhand zijn toepassing in verbeterde diagnostiek van IgE-gemedieerde allergieën. IgEantistoffen tegen individuele allergeenmoleculen kunnen meer en meer in verband gebracht
worden met specidieke fenotypes, waardoor de diagnostische waarde van IgE-antistoftesten
aan specificiteit wint. Risico’s voor de patiënt kunnen hierdoor steeds beter worden ingeschat.
Door toepassing van biotechnologie vinden de voor de ziekte meest relevante
allergeenmoleculen langzamerhand ook hun weg naar toepassing in allergeenspecifieke
immunotherapie. Biotechnologie biedt de mogelijkheid allergenen zodanig te modificeren dat
toediening minder allergische bijwerkingen oplevert bij verbeterde effectiviteit. Tot slot opent de
moleculaire karakterisatie van allergenen nieuwe wegen om het mechanisme van het
opwekken van IgE-antistoffen verder te doorgronden. In deze rede wordt uitgelegd welke rol
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allergeenmoleculen spelen in de diagnostiek en therapie van allergie en in de inductie van de
ziekte.
Schrijft Thomas Mann een pittige aanklacht tegen het naziregime in de Zwitserse krant? De
Nobelprijswinnaar aarzelt of hij een open brief moet publiceren, en daar heeft hij alle redenen
voor. Zürich, 1936. Wat een teleurstelling, de hoofdredacteur was er niet! Hij moest zijn open
brief aan diens assistent overhandigen. Als Thomas Mann het gebouw van de Neue Zürcher
Zeitung verlaat, beginnen ernstige twijfels hem te plagen. Was zijn aanklacht niet te
onbezonnen, te voorbarig? Wat als die brief verkeerd uitpakt? Zijn boeken zullen verboden en
misschien zelfs verbrand worden, de Gestapo zal zijn Joodse uitgever in Berlijn nog meer
onder druk zetten, zijn huis in München zorgvuldig doorzoeken en manuscripten en zijn archief
in beslag nemen. Vrienden hebben hem al gewaarschuwd om in godsnaam niet terug te keren
uit zijn Zwitserse ballingschap. Het gevaar dat de nazis hem oppakken en verhoren is te groot,
hun woede over zijn essay over Richard Wagner mateloos. De Nobelprijswinnaar wordt
verscheurd door angsten en twijfels. Hij heeft al weken niets meer geschreven, zijn inkomsten
uit Duitsland zijn onzeker. Zijn kinderen Klaus en Erika zetten hem onder druk om zich eindelijk
uit te spreken tegen de nazis. Hoe langer hij over zijn situatie nadenkt, hoe meer hij beseft dat
hij voor een keuze tussen twee kwaden staat. Linksom of rechtsom hij moet een beslissing
nemen. Ook al zijn de consequenties voor hem, zijn familie en vooral zijn werk
onvoorspelbaar.
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