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Billa en haar broer Ed wonen in een prachtig verbouwde watermolen op het pittoreske
platteland van Cornwall, waar ze ook opgroeiden. Hun jeugd was volmaakt idyllisch, tot hun
vader stierf en hun moeder hertrouwde met een manipulatieve man die zijn minstens zo
manipulatieve zoon Tristan in hun leven bracht. Zowel Ed als Billa denkt dat de problemen van
het verleden voorbij zijn, tot er op een dag ansichtkaarten beginnen te komen... Geschokt
proberen Ed en Billa zich staande te houden in de vloed van herinneringen die de kaarten
teweegbrengen, zeker als ze ontdekken dat hun stiefbroer Tristan erachter zit. Zal alle liefde
en toewijding die ze van elkaar en hun omgeving krijgen genoeg zijn om Tristan het hoofd te
bieden? Is alles wat hij vertelt een leugen, of zit er ook een kern van waarheid in?
De auteur beschrijft haar ervaringen met buitenlichamelijke contacten.
Als gezagvoerder op zijn eigen oceaantanker doet een in scheepvaartkringen gerespecteerde
man een verbeten poging door middel van een olietransport een financiële en emotionele
depressie te boven te komen.
Een jonge vrouw, die een aantal mysterieuze manuscripten erft waarop diverse personen jacht
maken, ontdekt de samenhang tussen bepaalde aspecten van oude (bijbelse) geschiedenis,
middeleeuwse legenden en huidige politiek.

A sentence of death is the inevitable punishment for those who defy the laws of
William the Conqueror.After the successful Norman invasion of England, Renouf
de Malbadon steals Devona Melton's wealthy Saxon estates, forcing her into
marriage and her family into bondage as his servants. He conceals dangerous
secrets but she is powerless to challenge him and his thugs.Hugh de Montbryce
is a member of an illustrious Norman family, a celebrated warrior, but he carries
unseen scars from the Battle of Hastings and intends never to marry. However,
he cannot turn a blind eye when he becomes aware of Renouf's cruel and callous
treatment of a woman he is drawn to.He risks everything the Montbryces hold
dear to save Devona from her tormentor, incurring the wrath of his king in the
process.Sybilla de Sancerre is a foreigner, an Angevin, but she knows Renouf's
secrets; revealing them will save Hugh, but at the cost of her own life--unless she
marries a Norman. Hugh's brother is in love with Sybilla, but will she deem
Antoine's offer of marriage a ploy to secure her testimony on his brother's behalf?
Such a marriage to a woman from Anjou, Normandy's traditional enemy, might be
considered treason. Will love dare enough to risk the Conqueror's wrath?
Als men de kranten moet geloven, is het in het verpleeghuis niets dan kommer
en kwel. In dit boek bewijzen drieëntwintig bevloen mannen en vrouwen het
tegendeel: zorg bij dementie is voor hen een ‘liefde voor het leven.’Bij de
verzorging van dementerenden speelt de emotionele band tussen de
verzorgende en de patiënt (en zijn of haar familie) een belangrijke rol. Mensen
met dementie blijven immers lang betrokken bij wat hen overkomt, maar gaan
tegelijkertijd cognitief achteruit. Deze combinatie van toenemende basiszorg met
het relationele perspectief maakt de psychogeriatrie tot een vak apart. Dat blijkt
ook uit de uitspraken van de geïnterviewden in dit boek. Allen zetten zich
dagelijks in om goede zorg te geven aan mensen met dementie. Hun
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persoonlijke verhalen zijn ontroerend, hartverwarmend en aangrijpend.In
Psychogeriatrie, een vak om van te houden wordt aandacht besteed aan de
gevolgen van de ziekte voor dementerenden en hun zorgverlener(s). Daarna
komen vier kernthema’s uit de psychogeriatrie aan bod: afnemende
wederkerigheid, het verlies van een gedeelde wereld, waarheid en
waarachtigheid, en de paradox van de normaliteit. Vervolgens wordt het
negatieve beeld van de psychogeriatrie besproken. Het zwaartepunt ligt in deel
vier: de persoonlijke ervaringen van verzorgenden en andere hulpverleners. Zij
schetsen een gevarieerd en realistisch beeld van hun dagelijkse werk en van wat
hen gaande houdt in dit werkveld, dat hun hart gestolen heeft.
Tim O'Reilly is het geweten van Silicon Valley. Als vooraanstaand denker uit dit
centrum van innovatie legt hij uit hoe nieuwe technologieën onze wereld gaan
veranderen. Wat hebben zelfrijdende auto's, on demand-dienstverlening,
kunstmatige intelligentie en inkomensongelijkheid met elkaar gemeen? Het zijn
signalen dat we halsoverkop afstormen op een wereld die door technologie wordt
bepaald, op manieren die we niet begrijpen en waarvoor we alle reden hebben
bang te zijn. Maar weinigen hebben zo'n vooruitziende blik voor nieuwe
technologieën al Tim O'Reilly. In De nieuwe economie onderzoekt hij de
dringende vraag hoe wij de technologieën die we creëren de baas kunnen
blijven, voordat zij ons de baas worden. Welke keuzes moeten nú gemaakt
worden om in de toekomst een wereld te krijgen waarin we willen leven?
Defiance
Analyse van de gang van zaken rond de politieke integratie van Bonaire als deel van
Nederland sedert 10 oktober 2010.
Een affaire hebben tijdens een zakenreis in Rome is niet zoals het hoort, maar dat kan Rachel
Blakely niet schelen. Sinds haar man Nick heeft opgebiecht dat hij is vreemdgegaan, staat hun
relatie onder druk. Haar uitspatting met een Italiaanse schilder geeft haar het gevoel dat de
rekening is vereffend. Op aanraden van haar vriendin Kit, die is meegereisd naar Rome,
besluit ze haar avontuurtje voor Nick te verzwijgen en de draad van haar leven en huwelijk op
te pakken. Terug in Chicago lijkt dit te lukken. Ze geniet van haar werk en de liefde tussen
haar en Nick bloeit weer op. Dan laat Kit van zich horen. Ze eist geld, want anders zal ze Nick
vertellen wat er in Rome is voorgevallen. Daar blijft het niet bij: tot Rachels verbijstering blijkt
Kit vastbesloten om haar te gronde te richten. Wanhopig probeert ze te ontsnappen uit deze
nachtmerrie, maar dat valt niet mee. Want iedereen is schuldig, en iedereen heeft geheimen.
Oók zij...
Amelinha en Belinha zijn twee zussen geboren en getogen in het binnenland van Pernambuco.
Dochters van boerenouders wisten al vroeg hoe ze de woeste moeilijkheden van het
plattelandsleven met een glimlach op hun gezicht onder ogen moesten zien. Hoewel ze
gelukkig zijn in het beroep, de twee hebben een ernstig chronisch probleem met betrekking tot
relaties, want nooit vonden hun prins charmant dat is de droom van elke vrouw. Een van hen
om samen te leven met een man, maar al snel bleek haar verraad.
Michigan, 1880. De houthakkersbazen zijn blind voor het morele verval dat steeds verder
oprukt in de stadjes. Bordelen en saloons groeien als paddenstoelen uit de grond. Lily
Youngdompelt zich volledig onder in deze gewelddadige en meedogenloze omgeving op zoek
naar haar 16-jarige zusje, dat is weggelopen. Maar met haar onbehoedzame gedrag brengt ze
niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de weinige betrouwbare mannen die het stadje rijk is,
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zo ook de baas van het kamp: Connel McCormack.
'De kleine Marx' van Geert Reuten is een handige samenvatting van het standaardwerk 'Das
Kapital' van Karl Marx, waarvoor de laatste jaren hernieuwde interesse is ontstaan. De
principes van het (neo)kapitalisme staan om allerlei redenen ter discussie. In dat licht is het
interessant om je te verdiepen in de zeer fundamentele kritiek die Karl Marx al in 1867 uitte.
Onder anderen Thomas Piketty en Joris Luyendijk hebben daarom zijn denkwerk opnieuw
onder de aandacht gebracht. Tijd dus voor een hernieuwde kennismaking met het werk van
deze econoom, dat ten onrechte rechtstreeks met het communisme in verband werd gebracht.
Zijn magnum opus Das Kapital is een economische analyse van het kapitalisme. In de 2200
pagina's van dit driedelige werk valt het woord 'communisme' slechts driemaal. Geert Reuten
is de Nederlandse Marx-expert. In 'De kleine Marx' vat hij de analyse van Marx samen, met
focus op de relevantie voor het hedendaagse kapitalisme.
Nadat Bahar in Amsterdam is gaan studeren, probeert ze daar haar eigen leven op te bouwen;
haar ontmoeting met Rachid brengt haar in grote verwarring. Vanaf ca. 14 jaar.
De publicatie van de wereldberoemde roman 'Dokter Zjivago', verboden in de Sovjet-Unie en
in 1957 in het Westen verschenen, leidde tot een van de grote culturele stormen tijdens de
Koude Oorlog. In de publicatiegeschiedenis van deze roman hebben inlichtingendiensten een
belangrijke rol gespeeld. Dat geldt ook voor de Nederlandse BVD, die op verzoek en kosten
van de CIA de eerste Russische editie in Den Haag liet drukken. Via de Wereldtentoonstelling
in Brussel is Pasternaks roman in 1958 de Sovjet-Unie in gesmokkeld. 'De zaak Zjivago' is een
spannend geschreven boek over een fascinerende periode uit de recente geschiedenis en
over een roman die de wereld op z'n kop zette. Het is bovendien een onweerstaanbaar portret
van Boris Pasternak.
Patricia Cornwell, Corpus delicti 2 Kay Scarpetta Iemand achtervolgt Beryl Madison. Iemand
houdt haar in de gaten terwijl ze boodschappen doet en als ze thuis is. Ze wordt steeds vaker
opgebeld en bedreigd. Doodsbang vlucht Beryl naar Key West. Maar eens moet ze terug naar
huis. Die nacht wacht de onbekende haar op, en om een onverklaarbare reden laat Beryl hem
binnen. Zo begint voor patholoog-anatoom Kay Scarpetta en rechercheur Pete Marino het
onderzoek naar een even ingewikkelde als bizarre misdaad. Waarom deed Beryl de deur
open?

Inleidend studieboek over de theorie en praktijk van public relations.
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