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In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen... Hij en zijn
vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste Amerikaanse
seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op slag dood, maar wonderbaarlijk
genoeg overleefde Costello de brute aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig
geestelijk beschadigd en wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses.
Desondanks is er niemand die méér weet over seriemoordenaars dan hij. Twintig
jaar later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York, schijnbaar
willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt dat de delicten onderling
verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw in gevaar.
Tibili, een Afrikaans jongetje, wil niet naar school; hij vraagt allerlei dieren om
raad. Prentenboekje met illustraties in warme kleuren en een korte tekst. Vanaf
ca. 5 jaar.
Hart- en herseninfarcten worden veroorzaakt door atherosclerose
(‘aderverkalking'). Het ziekteproces vindt plaats in onze slagaders, waarbij de
normale doorstroming van de vaten wordt verstoord. Atherosclerose is een
multifactorieel proces dat zowel door omgevingsfactoren als genetische aanleg
wordt beïnvloed. Carlie de Vries legt in haar oratie uit dat verschillende
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vasculaire cellen ieder op eigen wijze betrokken zijn bij de vorming van
atherosclerotische laesies (verdikkingen van het bloedvat). Gedetailleerde
celbiochemische kennis over de functie van specifieke factoren in deze cellen is
volgens De Vries cruciaal om nieuwe inzichten in het verloop van de ziekte te
verwerven. In samenwerking met cardiologen kan deze kennis worden vertaald
tot een klinische toepassing. Als voorbeeld bespreekt De Vries de plannen voor
de ontwikkeling van een veiliger stent die toegepast kan worden bij de
dotterbehandeling bij een verstopte kransslagader.
.
De kleinzoon van een herder ontdekt het geheim van de schat van het
maanmeer, maar ook de koning is uit op die schat. Prentenboek met grote
illustraties in zachte kleuren, aangevuld met zilver. Vanaf ca. 4 jaar.
Liefdevol geïllustreerd bedverhaal in twee talen (Nederlands en Tsjechisch) met
online audioboek in het Nederlands en printbare kleurplaten.
John, een Australische toerist, ontmoet Sabiha in een klein Tunesisch restaurant in
Parijs. Zon prachtige, exotische vrouw heeft hij nog nooit gezien. Sabiha bespeurt
onmiddellijk haar toekomst in Johns kalme grijze ogen. Hun huwelijk is goed maar blijft
kinderloos. John wil terug naar Australië om een bestaan op te bouwen. Sabiha
weigert. Zij kan pas mee als ze voorgoed afscheid heeft kunnen nemen van haar oude
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vader in Tunesië met man én tenminste één kind. Ten slotte wordt de impasse
ondraaglijk. Sabiha besluit actie te nemen.
Een politieman in Massachusetts krijgt opdracht om een twintig jaar oude moordzaak te
heropenen om met de allernieuwste DNA-technieken alsnog de dader op te sporen.
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de
Warmoesstraat, raakt met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die even
actueel als mysterieus is. Een wetenschapsman wordt vermoord in zijn kantoor
gevonden. Hij was de oprichter van een brain trust, een groep geleerde mannen die
kennis en wetenschap uitwisselen en met een nieuwe uitvinding geld willen verdienen.
Wie is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega van de brain trust? Of is er
spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst op de hoogte
is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De Cock en
Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de dader.
Informatie in korte hoofdstukken over de veranderingen die er in je lichaam
plaatsvinden tussen je 9de en 15de jaar en over seks en wat daar allemaal mee
samenhangt. Met humoristische, verduidelijkende tekeningen in kleur. Vanaf ca. 9 jaar.
Als Tansys vriend het op het laatste moment laat afweten, vertrekt ze alleen op reis
naar het Verre Oosten. Daar aangekomen voelt ze zich tamelijk bedonderd: in
tegenstelling tot wat de glossys haar hebben voorgespiegeld, is Saigon een smerige en
luidruchtige stad. Tansy laat zich echter niet zo makkelijk uit het veld slaan en vervolgt
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haar reis alsof er niets aan de hand is. Dan hoort ze dat er een moordenaar door Azië
trekt, die het voorzien heeft op blonde meisjes die opvallend veel op haar lijken...
Extreem winterweer dwingt de gasten van een afgelegen herberg in een
ondergesneeuwd berglandschap binnenshuis te blijven. Ze kunnen geen kant meer op,
de donkerelfin Zokora, de halfelfin Leandra en de krijger Havald. Van verveling is
echter geen sprake. Als tijdens een buitengewoon stormachtige nacht een van de
andere gasten op beestachtige wijze wordt vermoord, beseffen Havald en Leandra dat
ook hun leven gevaar loopt, en ze gaan op zoek naar de dader. Met zijn veelgeprezen
romans over het geheimzinnige rijk Askir, die de lezer meesleuren in een spannend
rollenspelavontuur, weet Richard Schwartz in Europa tienduizenden fantasy-fans aan
zich te binden. De avonturen van de halfelfin Leandra en haar reisgenoot Havald, die
via een magische poort in het legendarische verleden van Askir belanden, zijn in het
buitenland al jarenlang ongekend populair.
In 2038 wonen er twee groepen mensen op aarde: zij die tien jaar eerder een virus, dat
een groot deel van de wereldbevolking uitroeide, overleefden en zij die nog niet met het
virus in aanraking zijn gekomen.
Als een Canadese linguïst in Irak een vijfde evangelie geschreven door de bediende
van Kajafas ontdekt, genereert de publicatie ervan zowel veel discussie als
controverse.
In een aantal teksten uit diverse boeken van verschillende auteurs wordt een beeld
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geschetst van de denk- en leefwereld van koningin Wilhelmina (1880-1962).
Mevrouwtje Tweeling en Mevrouwtje Tweeling zijn een tweeling. Ze doen alles in
tweeën. Maar dat is niet alles. Het hele dorp bestaat uit tweelingen! Mevrouwtje
Tweeling is het elfde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Een Duitse geluidstechnicus die gefascineerd is door de menselijke stem, komt in de
Tweede Wereldoorlog in contact met het gezin van propagandaminister Goebbels.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut die mens werd in de prequel
'Planet Paradroid', op zoek naar zingeving. Is bewustzijn immers niet belangrijker dan
intelligentie? VDR zwerft rond in het Wood Wide Web en noemt zichzelf Imojiman. Via
zijn menselijke soulmate Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van Espania. De
bewoners zijn outlaws die handelen in mensen en plutonium. Eco-activiste en biologe
Charlie Silverant bestiert in El Sur haar ondergrondse plantenimperium, waar ze zoekt
naar manieren om het antropoceen een halt toe te roepen. Deze omgeving, waarin
natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze samenkomen, is voor VDR ideaal om
zijn bewustzijn de vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn nieuwe droom, zich
voortplanten, waar te maken? Lukt het zijn vrienden uit Damstad, die in El Sur het
huwelijk van Stek en Winston komen vieren, zich te verzoenen met hun onvermijdelijke
lot? Het boek is tevens verkrijgbaar als paperback in 6 verschillende kleuren.
www.pjpancras.nl

De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier
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vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht
ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een
seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in
gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere
zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een
bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en
Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die
op misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Inleiding tot Prince2, een methode voor het managen van complexe projecten.
Sinds het overlijden van haar oudste zus op 46-jarige leeftijd wordt Nina
Sankovitch overmand door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt zich
over haar ouders, zorgt voor haar vier zoons en rent maar door om alles uit het
leven te halen wat haar zus moest missen. Wanneer ze zelf 46 wordt, neemt ze
een besluit: ze stopt met hollen en begint met lezen. Een heel jaar lang zal ze
iedere dag één boek lezen en zullen echtgenoot, kinderen, drie katten en de berg
vuile was even moeten wachten. In Een boek per dag doet Nina Sankovitch
verslag van haar jaar vol boeken. Ze verweeft haar persoonlijke herinneringen en
Page 6/9

Where To Download Dell Vostro V131 Service Manual
familiegeschiedenis met de onvergetelijke personages over wie ze leest. Ze
schrijft over haar verdriet na de dood van haar zus, haar angst dat ze nooit meer
echt plezier in het leven zal hebben, maar ook over hoe zij haar levenslust
terugvindt door zich weer als vanouds te verliezen in boeken en verhalen.
Louis Couperus (1863-1923) war ein niederlandischer Schriftsteller.
Reproduktion des Originals in neuer Rechtschreibung.
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable
figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific
writer who caused quite a stir in his days. The author recounts the life and times
of Van Dieren in the form of a series of narratives about the fights of this Dutch
Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters deal with his life,
work, personal style, friendships and enmities, his discussions with
psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his tragic-comical failures.
Unique source material is used to reconstruct this picture, such as the
correspondence between Van Dieren and a large number of well-known
Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and many
others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the
life of this observer which made him one of the most successful failures in Dutch
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history.
Godsdienstwetenschappelijke studie over beelden van Jezus in niet-westerse
culturen.
Holly is een hardwerkende serveerster, Casper een arrogante prins. Zij is de onschuld
zelve, hij heeft nooit onschuld gekend. Al bij hun eerste ontmoeting is de
aantrekkingskracht tussen deze twee tegenpolen zo groot, dat ze elkaar niet kunnen
weerstaan. Holly denkt dat ze de ware liefde heeft gevonden, maar als ze zwanger
blijkt, slaat Caspers hartstocht om in argwaan. Hij verdenkt haar ervan op zijn fortuin uit
te zijn. Zijn eer gebiedt echter dat hij met haar trouwt, en ze krijgt de koninklijke bruiloft
waarvan ze altijd heeft gedroomd. Maar of haar huwelijk ook zo sprookjesachtig zal
zijn...
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center
stage. In a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy
to learn and remember. Each book contains over 1000 colored illustrations. The goal is
to learn the basics of a language much faster and with more fun than possible with a
complicated text dictionary. This book is based on the very successful online picture
dictionary BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless language
combinations - Used by thousands of people and approved by well-known institutions.
The languages used in this book are also called as follows: Niederländisch,
néerlandais, holandés, olandese, holandês, holenderski and serbisch, serbe, serbio,
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serbo, sérvio, serbski
Als een zwangere vrouw haar partner en haar baan verliest, wordt ze door het gezin
van haar vriendin liefdevol opgevangen.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten.
Vanaf ca. 12 jaar.
Het levensverhaal van de Franse beeldhouwster (1864-1943), leerlinge en minnares
van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.
Een jonge Turkse immigrante in Duitsland overdenkt haar leven, terwijl ze wacht op
een medische ingreep.
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