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Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en
krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven
die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te
bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de
oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor
mogelijk had gehouden. '
2020—the turn of decade, the intended year of Expo, and the eve of the UAE's 50th anniversary—is indeed an opportune time. Even as shockwaves from a truly unexpected
disruption, known colloquially as coronavirus and officially COVID-19, resonate around the world, Dubai's diversification as well as its orientation toward innovation will
undoubtedly help the Emirate lead the way through a challenging time.The Business Year's country-specific publications, sometimes featuring over 150 face-to-face interviews,
are among the most comprehensive annual economic publications available internationally. This 244-page publication covers green economy, banking, capital markets,
insurance, energy, industry, telecoms and IT, transport and logistics, maritime, real estate, construction, health, education, and tourism.
Sarah Greenwood is een aantrekkelijke intelligente vrouw, goed getraind en zwaar bewapend. Met haar was Stone in het verleden betrokken bij een operatie in Syrië, waarbij ze
in een hinderlaag liepen. Nu verdenkt de geheime dienst Sarah ervan te werken voor een terroristische organisatie. Stone krijgt de opdracht haar te vinden. Stones missie leidt
hem dwars door de Verenigde Staten. Is deze mysterieuze vrouw – de enige die Stone ooit dichtbij heeft laten komen – degene die ze beweert te zijn? En als hij haar verhaal
zou geloven, wie zijn dan zijn werkelijke vijanden?
In een dorp in India zit de doodzieke Amal voor zijn raam en wacht op een brief van de koning die hem min of meer is beloofd. Prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 9
jaar.
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
Midden op de Indische Oceaan vindt een verschrikkelijke tragedie plaats. Somalische piraten kapen het luxe jacht van Hazel, de erfgename van een rijke oliemagnaat, en
kidnappen haar dochter Cayla. Het losgeld? Twintig miljard. De wanhopige Hazel schakelt Hector Cross in: een man met uitzonderlijke kwaliteiten en een feilloos
vechtersinstinct. In de steek gelaten door politie en overheid besluiten Hector en Hazel het heft in eigen hand te nemen. Ze zetten alles op alles in hun strijd tegen de klok. Maar
zal het ze lukken Cayla te redden?
Over de serie Essential Skills for ManagersElke uitgave in deze reeks is bestemd voor iedereen die een managementfunctie heeft in een organisatie, zowel overheid als
bedrijfsleven, zowel in de lijnorganisatie, als in een project.Iedere uitgave gaat in op een afgerond onderwerp en biedt een overzicht van alle zaken en ontwikkelingen die van
belang zijn voor een manager:welke regelgeving, standaarden, organisaties, hulpmiddelen zijn van belang en zijn eenvoudig toepasbaar?hoe kan ik dit in de praktijk toepassen,
c.q. welke praktische hulpmiddelen staan ter beschikking?praktische hulpmiddelen, zoals overzichtschema s, checklists, tips en trucs, enz.wat kan ik zelf doen en voor welke
zaken moet ik op zoek naar hulp van een specialist?Over dit boek Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de IT. Het is geschreven voor
managers en verder iedereen die zelf geen IT er is, maar wel meer van IT-zaken wil begrijpen. IT is vaak een ondoordringbare wereld, vol Engelse en vaak nodeloos
ingewikkelde termen, een domein waar alleen ingewijden de weg lijken te weten. Dat is jammer, want IT is voor velen te belangrijk geworden om uitsluitend aan IT ers over te
laten. IT heeft zich ontwikkeld tot een vast onderdeel van vrijwel alle aspecten van het menselijk handelen, zowel in het privéleven als op het werk. De IT biedt steeds meer
mogelijkheden en we benutten die ook privé volop. Tegelijkertijd ervaren mensen in de praktijk van hun werk de IT ook vaak als een blok aan het been. Vaker dan hen lief is,
krijgen ze te horen dat iets niet mag of kan vanwege de IT. Dat frustreert, vooral omdat mensen te weinig grip op het IT- beleid kunnen krijgen. Kortom, IT bepaalt steeds meer
facetten van ons dagelijks leven, vooral op het gebied van communicatie en informatiemogelijkheden. Daarom is het nodig om toch iets meer te snappen van al die IT-termen en
-begrippen, ook als niet-IT er. Dit boek helpt daarbij.
‘Het nest’ is een haarscherpe roman over de kracht van familiebanden en vriendschap, over hoezeer we op anderen steunen maar hen ook teleurstellen, en over de verstikkende invloed van geld. Elke
familie heeft zo haar problemen. De Plumbs alleen wat meer dan andere. Na jaren van onderhuidse spanningen barst uiteindelijk de bom wanneer Melody, Beatrice en Jack Plumb in een restaurant hun
charismatische maar roekeloze broer Leo opwachten, die net uit een afkickkliniek komt. Een paar maanden daarvoor heeft Leo, dronken achter het stuur, een ongeluk veroorzaakt met ernstige gevolgen voor
zijn jonge bijrijdster. De kosten daarvan hebben een groot gat geslagen in de erfenis waarop iedereen had gerekend. Lukt het Leo’s broer en zussen om hem zo onder druk te zetten dat hij het verdampte
geld terugverdient? ‘Deze vlijmscherpe roman over vier broers en zussen heeft alles in zich om een bestseller te worden.’ – ‘Elle’ ‘Tragikomisch en hartverwarmend tegelijkertijd. Een geweldige roman.’ –
‘The Washington Post’
De vroege jaren zestig. De ruimtevaartwedloop zorgt voor veel opwinding en optimisme, maar de dreiging van de Koude Oorlog is permanent voelbaar. Het gezin McCarthy heeft zich net gevestigd op een
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rustige luchtmachtbasis in Ontario. De achtjarige Madeleine weet niet dat haar vader Jack algauw verstrikt raakt in een web van geheimen. Zijzelf durft niet te praten over wat er in het nablijfklasje gebeurt.
Wanneer een schoolvriendinnetje van Madeleine dood in de bossen wordt gevonden, raakt het leven van de McCarthy's voorgoed ontwricht en leert Madeleine de dubbelzinnigheid van de menselijke moraal
kennen - een les die ze pas begint te begrijpen wanneer ze twintig jaar later haar zoektocht naar de waarheid, en de moordenaar voortzet. De kraaien zullen het zeggen is een aangrijpende pageturner over
de gevolgen die geheimen hebben voor het eigen leven en dat van een ander.
Sinds het begin van de jaren negentig geniet het multiculturalisme aanzienlijke populariteit onder politiek filosofen. Het beweert dat interne culturele diversiteit ons voor de noodzaak stelt om wezenlijk anders
te denken over de grondslagen van recht en politiek in moderne samenlevingen. Het klassieke liberalisme voldoet niet meer als arbiter van levensbeschouwelijke verschillen van mening, is de consensus
onder multiculturalisten. Dit boek richt zijn pijlen op die consensus. Enerzijds wordt verdedigd dat het politiek liberalisme nog steeds zijn taak van neutrale derde kan vervullen, anderzijds wordt betoogd dat
het multiculturalisme, ondanks goede bedoelingen, onwenselijke neveneffecten oproept. Het hardvochtige assimilatiemodel dat in het Nederland van de eenentwintigste eeuw steeds vastere voet aan de
grond krijgt, biedt evenmin gerechtigheid of oplossingen. Het harmoniseren van culturele verschillen vraagt om meer liberalisme, niet minder.
Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar baby-dieren. Vierkant prentenboek met eenvoudige, felgekleurde tekeningen en uitklapbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Er is een gevecht gaande over de hele wereld. De dualiteit die ons omringt en ons opwindt. Laten we hopen dat de dappere krijgers het goede en de eenheid herstellen. We hebben meer dan ooit sociale
helden nodig die willen vechten voor goede doelen. We moeten ongelijkheid en onrecht verminderen. Een portret van het Braziliaanse noordoosten van de vorige eeuw.
Praktische tips, adviezen en informatie voor verkopers met ervaring.
Een oud-leraar klassieke talen en reisboekenschrijver wordt door een merkwaardige belevenis bewogen tot filosofische overpeinzingen.
niet alleen een aanknopingspunt behoeft waar het richten van op zichzelf niet geïndiceerde ond- betreft de aanwezigheid van ziekte of gebrek (de zoekingen of behandelingen ter voorkoming van indicatie),
maar tevens moet worden gedragen het verwijt van nalatigheid – is er een uitin- door de wens van de patiënt om voorwerp te wor- vorm van. Maar ook een statusvoering, die niet den van medische
bemoeienis. Op deze wijze primair is gericht op de continuïteit en de k- wordt legitiem medisch handelen afgebakend liteit van de behandeling van de patiënt, maar op van onrechtmatige of zelfs strafbare
interventies het vastleggen van bewijsposities. Daarnaast die een ongeoorloofde schending van de inte- heeft zich bij sommige beroepsbeoefenaren een griteit van het lichaam van de patiënt opleveren.
moeilijker te concretiseren attitude ontwikkeld waar het betreft een soort permanente alertheid Een dergelijke benadering heeft als keerzijde dat voor denkbare juridische consequenties van - het
problematisch wordt hoe medisch handelen disch handelen. kan worden gelegitimeerd als de patiënt niet zelf de wens daartoe kenbaar kan maken. Met het oog op deze patiënten dient het uitgangspunt dan
ook 1. 1. 2 Toename te worden genuanceerd: indien een patiënt naar heersend medisch inzicht voor behandeling in Al met al lijkt er geen twijfel over mogelijk dat aanmerking komt (de indicatiestelling), maar
in de laatste decennia sprake is van een toename niet in staat is zijn wensen dienaangaande ken- aan regelgeving.
Dit boek gaat over het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen in organisaties. Het geeft concreet in stappenplannen wat je kunt doen als je processen in je organisatie wilt verbeteren en
(her)ontwerpen. Daartoe worden ook de instrumenten en technieken aangereikt om dat te kunnen doen. De achterliggende kennis die hierbij nodig is wordt beknopt gepresenteerd met verwijzingen naar
relevante literatuur. Bij de tweede druk is een aanzienlijk deel van de methoden en beschrijvingen in het boek verbeterd. Hiernaast is er meer aandacht voor procesmanagement, de ontwikkelbenadering voor
verbetering, Lean Six Sigma en regelgebaseerde ontwerpen van processen. Er zijn meer praktische voorbeelden toegevoegd. De hoofdstukken over arbeidsorganisatie en de ontwikkeling en implementatie
van informatiesystemen zijn verbeterd in aansluiting op actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Het boek onderscheidt zich in de volgende opzichten: Het beschrijft een universele analyse- en
ontwerpaanpak voor gebruik in combinatie met de meeste benaderingen voor zowel procesherontwerp als procesverbetering. Het bevat een uitgewerkte stapsgewijze beschrijving van het ontwerpproces met
een toelichting op de technieken, uitgewerkte voorbeelden en beknopte achtergrondkennis. Het bevat een alternatieve ontwerpaanpak voor complexe en regelgebaseerde processen (met business rules).
Het gaat niet alleen in op de activiteiten in een proces maar ook op de bijbehorende structuren en werkwijzen voor procesbesturing, arbeidsorganisatie, informatievoorziening en IT, en huisvesting. Het legt de
verbinding tussen het ontwerpen van een proces en de stappen bij de inrichting van een proces vanuit onder meer projectmanagement, personeelsmanagement en systeemontwikkeling. De nadruk in dit
boek ligt bij het ontwerpen en inrichten van één proces of procesketen. Indien het vraagstuk een grotere schaal krijgt en gaat over een groter aantal processen en procesketens dan is dat het vraagstuk van
de ‘procesarchitectuur’. Deze basis voor het procesontwerp wordt als zodanig kort besproken, met verwijzing naar het boek Procesarchitectuur als veranderinstrument (2009) voor een uitgebreide
toelichting. Het boek bestaat uit drie delen, voorafgegaan door een inleiding met twee hoofdstukken, waarin procesmanagement en het gehanteerde begrippenkader worden geïntroduceerd (hoofdstuk 1) en
de hoofdlijnen van procesarchitectuur worden geschetst (hoofdstuk 2). Deel I gaat over het analyseren van problemen, waarbij vooral de procesanalyse uitgebreid is uitgewerkt. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Deel II behandelt het procesontwerp. In de beschreven aanpak wordt voorafgaand eerst bepaald waarom, wat en hoe we zullen ontwerpen. Op basis
van de proceseisen wordt een globaal ontwerp van de processtroom gemaakt. Tot slot behandelen we het ontwerpen van de procesbesturing. Deel III behandelt het inrichten van processen. Het begint met
een algemeen hoofdstuk dat de samenhang aangeeft vanuit het procesontwerp en een methode aanreikt met behulp waarvan die samenhang kan worden gerealiseerd. Daarna worden in opeenvolgende
hoofdstukken de relevante inrichtingsonderdelen uitgewerkt. We staan zo stil bij arbeidsorganisatie, informatievoorziening en IT, huisvesting en administratieve organisatie. Bij dit boek is separaat (gratis, via
internet) verkrijgbaar: • Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website.
Wanneer Roger en Katrina Dade thuiskomen van een weekendje Parijs, zijn hun twee kinderen en hun oppas spoorloos verdwenen. Het onderzoek van inspecteur Wexford levert aanvankelijk weinig
aanknopingspunten op. Totdat hij ontdekt dat de zoon lid is van een extreem kerkgenootschap en dat vader Roger zijn gezin in een genadeloze greep houdt...
De vrijgelaten Barabbas bekijkt de kruisiging van Jezus van een afstand. Als iemand die nooit liefde heeft ontvangen, is hij niet in staat Jezus offer te begrijpen, maar het raakt hem wel. Hij weet niet hoe,
maar hij wil geloven. Na veel omzwervingen komt Barabbas in Rome terecht. Daar wordt hij tijdens de Brand opgepakt en uiteindelijk met andere christenen terechtgesteld als een martelaar voor een geloof
dat hij niet begrijpt.
De hemel is een plek op aarde is de vijfde thriller van Åke Edwardson met hoofdinspecteur Erik Winter in de hoofdrol. Met deze thriller won hij voor de tweede keer de prijs voor de beste Zweedse thriller.
Eerder won hij deze prijs voor Dans met een engel. Erik Winter, net terug van ouderschapsverlof, wordt al gauw weer helemaal opgeslokt door zijn werk. Vier studenten zijn 's nachts in elkaar geslagen en
bijna vermoord. Geen van hen heeft de dader gezien. Rond diezelfde tijd vertelt een kleuter te zijn meegenomen door een 'oom'. Niemand gelooft het kind, totdat een leeftijdgenootje zwaargewond wordt
gevonden, na een autoritje met zo'n 'oom'. Sporen ontbreken, terwijl de gruweldaden zich opstapelen. Maar gaandeweg ziet Winter enig licht in de schijnbare chaos.
The Business Year: Dubai 2020The Business Year
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De 25e zaak voor commissario Brunetti Tijdens een fundraisingdiner van de Venetiaanse beau monde raakt commissario Brunetti in gesprek met de oude Contessa Lando-Continui over haar kleindochter die
op vijftienjarige leeftijd bijna verdronk en daardoor een hersenbeschadiging opliep. Ze heeft zich nooit neergelegd bij dit drama en zoekt antwoorden op haar vragen. Brunetti belooft uit medelijden met de
Contessa de zaak nog eens te bekijken, en ontdekt dat er inderdaad een zaak is. Te midden van de dagelijkse drukte van het Venetiaanse leven, tekent zich het verhaal af van een vrouw die door het noodlot
gevangen raakte in een eeuwige jeugd.

Een meisje gaat wandelen met haar vader en de hond. Ze luistert heel goed naar alle geluiden om haar heen. Prentenboek met grappige tekeningen in frisse kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Als de Zuid-Afrikaanse Jamela speelt met de lap stof waarvan haar moeder een jurk voor een bruiloft wil maken, gaat er van alles mis. Prentenboek met grote illustraties in warme kleuren.
Vanaf ca. 4 jaar.
Als het aan Roxie ligt, is het hoog tijd om een beetje plezier te gaan maken in haar leven. Daarom heeft ze een 'nog te ervaren'- lijstje opgesteld, met de zes doelen die ze het liefst wil
bereiken. Met de eerste aanbetaling die ze net heeft geïnd van haar nieuwe huurder, koopt ze zes dure flessen champagne om er steeds eentje open te kunnen trekken na het behalen van
een doel. En bij een van die doelen zou de huurder, de aantrekkelijke Gabe, haar nog weleens prima van dienst kunnen zijn! Zolang hij er maar niet achter komt waar de letter 'O' op de
champagnefles precies voor staat...
Winnaar van de Premio Strega voor de beste Italiaanse roman Twintig jaar na de tragische dood van Leo Pontecorvo zijn zijn twee zonen, Filippo en Samuel, even onafscheidelijk als een
bepaald soort papegaaien die niet zonder elkaar kunnen. De broers zijn echter ook elkaars tegenpolen. Het succes dat de extraverte, innemende Filippo boekt met een aangrijpende tekenfilm,
brengt hem in gevaar wanneer moslimextremisten zich erdoor beledigd voelen. Ondertussen ziet de introverte Samuel zijn carrière als bankier na een risicovolle belegging in rook opgaan en
is hij niet in staat een normale seksuele relatie met een vrouw te hebben. En altijd hangt de dood van hun vader als een donkere wolk boven hun bestaan. De onafscheidelijken is een grootse
hedendaagse roman over familie, liefde en haat, onmacht en eenzaamheid. Het is een meesterlijke opvolger van Vervolging.
Mevrouwtje Tover kan alles voor elkaar krijgen wat je je maar kunt voorstellen. En dat komt goed uit: zo zorgt ze ervoor dat Meneertje Blij weer blij wordt en dat Meneertje Kriebel niet overdrijft
met kriebelen! De dunne witte boekjes met grappige verhalen over de Meneertjes en Mevrouwtjes zijn weer helemaal terug! Ideaal als klein cadeautje voor elke gelegenheid. Voor iedereen is
er wel een toepasselijke titel. Wist je dat er wereldwijd elke 2,5 seconde een Meneertje of Mevrouwtje-boek wordt verkocht? Meneertje Kietel in 1976 is bedacht door het zoontje van Roger
Hargreaves? er nu 48 verschillende titels in het Nederlands leverbaar zijn? Spaar ze allemaal!
Overzicht van leven en werk van de Italiaanse renaissance-schilder.
Pathologie in de radiologie maakt deel uit van de serie en. Deze serie leerboeken was oorspronkelijk een gezamenlijk project van de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten (BRL,
de Vereniging van Opleidingsinstituten voor Radiologisch Laboranten (VORL) en Elsevier gezondheidszorg. Thans is deze samenwerking uitgebreid met de MBRT-opleidingen binnen het
Hoger Gezondheidszorg Onderwijs. Pathologie in de radiologie begint in het eerste hoofdstuk met inzicht te geven in de basisprincipes van de pathologie. Elk van de volgende hoofdstukken
behandelt een systematische benadering van de aandoeningen van een bepaald orgaanstelsel, en bestaat uit een overzicht van de fysiologie, een korte beschrijving van de ziekte en van het
klinische beeld gevolgd door de radiologische bevindingen en de behandeling, een lijst van de vereiste voorkennis, en de doelstellingen en leerdoelen. Elk hoofdstuk eindigt met een
samenvattende tabel en een reeks vragen. De antwoordsleutel is aan het einde van het boek te vinden, evenals enkele appendices. Pathologie in de radiologie is behalve voor
radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten in opleiding en MBRT-studenten ook bij uitstek geschikt voor hen die reeds de (initiele) opleiding hebben afgesloten. De beschreven
onderzoeksmethoden zijn de meest toegepaste op de Nederlandse radiologieafdelingen. Dit maakt deze uitgave ook voor specialisten, paramedici en studenten geneeskunde interessant. "

In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke, stomme vrouw verliefd op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze leven,
maar raken elkaar – en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang blijven ze van elkaar gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen, maar een
gedeeld geheim, een onverklaarbare aantrekkingskracht en een buitengewone liefde trekken hen naar elkaar toe... Zullen ze ooit herenigd worden?
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
Mevrouwtje Bazig speelt de baas over iedereen, en daar is niemand blij mee. Gelukkig weet de tovenaar wel een trucje om haar een toontje lager te laten zingen. Mevrouwtje
Bazig is het eerste deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
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