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Het Geneeskundig Jaarboek 2020 is hét recept voor iedereen die medicijnen voorschrijft, verkoopt of toedient. In het jaarboek vindt u de beschrijving van alle werkzame geregistreerde geneesmiddelen in
Nederland, dat zijn er meer dan 2.000.
Na twintig jaar afwezigheid keert schrijver Sjoetov gedesillusioneerd terug naar Sint-Petersburg. Hij hoopt terug te vinden wat hij verloor: zijn idealen en de vrouw van wie hij hield. Maar het Rusland van nu is
niet meer zoals hij het zich herinnerde en de vrouw van toen is veranderd. Zo neemt de teleurstelling de overhand - tot plotseling een onbekende man in zijn leven komt. Dit is een roman over het heden, het
verleden en de liefde, die getuigt van een geoefende pen. Makine laat zien dat hij als de beste een verhaal kan vertellen dat de lezer van begin tot eind boeit. Nu eens melancholisch, dan weer romantisch,
soms hartverscheurend. In meeslepende zinnen met mooie taalvondsten slaat Makine een brug tussen Rusland en Frankrijk, tussen toen en nu en tussen mensen onderling.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke
Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in
Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de
levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich
(1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als
investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen
met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van
bedrog’.
Samenvattingen van de ideeën van spirituele denkers uit de wetenschap, literatuur, filosofie en esoterie; met informatie over de auteurs en tips voor verder lezen.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Er zijn weinig politici die hun stempel zozeer op de vaderlandse politiek hebben gedrukt als Hans Wiegel. Zijn retorische talenten, zijn 'gewone-mensen-taal', zijn gevatheid, zijn vermogen om gecompliceerde
onderwerpen tot hun essentie terug te brengen en zijn humor bezorgden hem al snel een grote aanhang. In 1967 kwam hij als 25-jarige Gooise Amsterdammer de Kamer in, tot dan toe als jongste Kamerlid
ooit. Hij was oppositieleider ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Zijn finest hour als VVD-politicus beleefde hij in 1977. Wiegel werd vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken (1977-1981). Tot veler
verbazing verliet hij in 1982 op 41-jarige leeftijd de Haagse politiek en werd commissaris van de Koningin in Friesland. Zijn persoonlijke leven is getekend door de tragische dood van zijn eerste en zijn tweede
vrouw, beiden om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. 00In 'Hans Wiegel' beschrijft Pieter Sijpersma met een scherp oog voor veelzeggende details en sprekende anekdotes het leven van een van
de meest talentvolle én meest controversiële politici van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn biografie is tegelijkertijd een beschrijving van het politieke klimaat in de jaren zeventig en tachtig ? en van de
Nederlandse cultuur in die tijd.
Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je iemand leren kennen die je nooit hebt ontmoet? De
warme en meeslepende roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan. Tiffy is 27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is 27, draait
nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op
haar werk is, en de rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen elkaar nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge, stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen
en het hoger beroep van Leons broer niet wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst had moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand weten
als je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE IT! Briljant bedacht, heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’ The Bookseller

Josephine Rombouts en haar man raken op een dood spoor als blijkt dat hun zoons niet goed gedijen in het Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te reageren op
een advertentie die een nieuw bestaan in een ecogemeenschap in Schotland belooft. Als ze zijn aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt de realiteit daar rauwer dan de
ecologische droom die hun was voorgespiegeld. emDe weg naar Cliffrock Castleem beschrijft het vertrek uit Nederland, de weg langs onderwijsbegeleiders en
leerplichtambtenaren, een strafzaak en het opbouwen van een nieuw leven in een ander land. Josephine moet in haar nieuwe woonplaats leren omgaan met een manische
landeigenares, een pyromane Japanse monnik, stugge Schotse medebewoners, veel sneeuw en een spookdorp. Als ze hoort dat op een naburig landgoed, Cliffrock Castle, een
witte cottage beschikbaar is en een huishoudster wordt gezocht, grijpt ze deze onwaarschijnlijke strohalm met beide handen aan.
Teruggeroepen van zijn vakantie in Drenthe, moet De Cock nieuw leven blazen in het op dood spoor geraakte onderzoek naar de moord op een prostituee. Een tweede moord
wordt ontdekt, weer op zondag, onder dezelfde omstandigheden. Geen sporen van een worsteling of een vechtpartij. Door een toevallige ontmoeting met een zonderlinge
'zendeling' in de buurt, kan De Cock een lijn ontdekken in het denken dat de vermoedelijke dader aanzet tot zijn akelige moorden. En toch, slechts op het nippertje kan De Cock
hem verhinderen nog een slachtoffer te maken.
Prachtige nieuwe editie van deze moderne klassieker Zij is een intellectuele Parisienne, hij een Bretonse visser. Beiden zijn getrouwd, maar niet met elkaar. Hoewel hun
verschillende levensstijl hen tot vreemden voor elkaar had kunnen maken, leidt hun ontmoeting tot een levenslange hartstochtelijke verhouding. Zout op mijn huid is het
meeslepende, inmiddels klassiek geworden verhaalover een gepassioneerde liefde die niet slijt of gedoemd is ten onder te gaan aan dagelijkse beslommeringen. De pers over
Zout op mijn huid ‘Groult schrijft goed en haar boeken hebben vaart, humor en zeggingskracht.’ NRC Handelsblad ‘Zout op mijn huid bevat grote en kleine wijsheden over de
liefde. Een rijke, waardige en bovenal liefdevolle roman.’ Joost Zwagerman in Vrij Nederland ‘Graag en vaak herlees ik Zout op mijn huid. Het zindert, staat vol met scherpe
inzichten en is hier en daar verrassend geestig. Het is een pleidooi voor de hartstocht.’ Susan Smit
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De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig
leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later
is Harry Addison de meest gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is
vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is
naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een ding
overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te
komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet
ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
In Vermoord en vermist wordt inspecteur Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt te zijn en een moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de
schokkende ontdekking dat haar verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet
iets wat ze niet had mogen zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze dan? Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel
verstrikt in een schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat Carolee
heeft gezien.
Jenny Lopez heeft zich wel eens beter gevoeld. Na een fantastische zomer in LA is ze terug in New York, waar ze drie essentiële elementen in haar leven mist: een huisgenoot,
werk en een vriendje.Met de hulp van haar beste vriendinnen Angela en Erin stelt Jenny een noodplan op. En dat werpt zn vruchten af, want al aan het einde van de dag lijkt
Jenny alles voor elkaar te hebben: een goddelijk Zweeds model met als enig minpuntje dat hij niet op vrouwen valt biedt zichzelf aan als huisgenoot, Angela heeft een geweldige
date voor haar geregeld, en dankzij Erin kan ze zich storten op een nieuwe klus: ze krijgt de kans een topmodel te begeleiden naar een geweldig fashion-event.Het ziet er zonnig
uit voor Jenny. Maar al snel verschijnen de eerste donkere wolken aan de horizon
“Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op
het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde,
maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review
(Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages
en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer
vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de romantische serie De
herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in New York,
in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt
er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog
steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim
dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd
op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En
het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten,
bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden aanspreken. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.”--Books and
Movie Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN en
EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-delige fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee bestsellers in één handig bestand. Een
geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING) gaat over het epische
verhaal rondom een speciale jongen, een 14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van
zijn vader en gehaat door zijn broers, voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning
en de Ring te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor
de Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus
genomen te worden. Maar het Koninklijk Hof heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een
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erfgenaam kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een
buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt,
dat hij een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de koning. Terwijl hun verboden relatie opbloeit,
ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een
moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij zo
graag wil zijn, moet hij zijn training afronden. Maar die wordt plotseling onderbroken als hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem en
het gehele koninkrijk ten onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken,
intriges en politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van
tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek bevat 82.000 woorden.
Gelekte wachtwoorden, geplunderde bankrekeningen of gestolen naaktfoto's: hackers zijn ontzettend vaak in het nieuws. Maar wat schuilt er achter die verhalen? Voor zijn werk
bij RTL duikt tech-journalist Daniël Verlaan al jaren in de duistere wereld van hackers en hoe zij inbreken op computers, smartphones en je online-accounts. In de krochten van
het web komt hij de meest bizarre en spannende verhalen tegen, waarvan hij de belangrijkste in dit boek uit de doeken doet. 0'Ik weet je wachtwoord' laat zien wat er allemaal in
deze digitale uithoeken gebeurt, en hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt beschermen - zelfs als je helemaal niet zoveel van het internet begrijpt. 0.
De consultatieve neurologie houdt zich bezig met neurologische complicaties bij niet-neurologische ziekten. Het gaat hierbij om een ander soort neurologie, waarbij veel
aspecten van de neurologische ziekte worden bepaald door het grondlijden, de onderliggende ziekte. Consulten spelen zich af op de grensvlakken van de medische
specialismen. Zeker bij complexe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld bij de hiv-infectie, is het belangrijk dat de interactie tussen de verschillende specialismen goed verloopt. De
hoofdbehandelaar moet het overzicht hebben en behouden. Deze hoofdbehandelaar moet een generalist zijn, bij voorkeur met een aandachtsgebied. Meer dan ooit, in tijden van
superspecialisatie en een grote informatiestroom, is er behoefte aan generalisten.
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.
Kim verruilt het pittoreske eiland Groix voor de Cote d’Azur, om als gezelschapsdame in dienst te treden van de steenrijke en dementerende Gilonne. Deze excentrieke bejaarde
krijgt wekelijks bezoek van haar zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder. Kim raakt gecharmeerd van het duo. Maar dan ontdekt ze dat de echte en enige zoon van Gilonne twee
jaar eerder is verongelukt. Gilonne lijkt hier niet van op de hoogte te zijn. Wie is deze man die wekelijks op bezoek komt? Kim is vastbesloten dit familiegeheim te ontrafelen.
Ondertussen vraagt ze zich af of ze er wel goed aan heeft gedaan haar veilige eiland, waar het leven opgeruimd en overzichtelijk was, te verlaten.
Praag, 1939: een Joodse familie valt uiteen 'Ik zou willen dat dit een blij verhaal was. Een verhaal dat je eerst aan het twijfelen brengt, dat je doet wanhopen en dan, op het
laatste moment, je hoop en je vertrouwen in de essentiële goedheid van de mens en de wereld toch herstelt.' Zo begint de mysterieuze hedendaagse verteller het verhaal dat
ons meeneemt in de wereld van een joodse familie tijdens de op handen zijnde bezetting van Tsjechoslowakije door de nazi's in 1939. Pavel en Anneliese Bauer zijn welgestelde
Joden, wier levens op hun kop worden gezet door de komst van de Duitse troepen. Om deportatie te vermijden, vluchten ze met hun zesjarige zoontje Pepik en zijn geliefde
kindermeisje Marta. Ze weten Pepik op een Kindertransport naar Engeland geplaatst te krijgen, maar hij zal zijn ouders of Marta nooit meer zien. Donderdagskind is een
aangrijpend verhaal over liefde, hoop en verraad. Het is een schitterend geschreven, ontroerende en spannende roman, voor de liefhebbers van Haar naam was Sarah, De
middagvrouw en Sophie’s Choice.
Overzicht van met name de Griekse mythologie.
M'n liefje, m n duifje is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter
bevat.Een echtpaar dat een streek wil uithalen met hun gasten, lijkt zelf bedrogen te worden.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR,
Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd,
en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Koorts is een spannende thriller van bestsellerauteur Saskia Noort. Wanneer Dorien de uitbundige Ellen ontmoet wordt ze geconfronteerd met de voorspelbaarheid van haar
leven. Ze verbreekt haar relatie en vertrekt met haar vriendin naar Ibiza. Samen storten ze zich in het feestgedruis. Tot een van hen plotseling verdwijnt. Vanaf dat moment
begint een koortsachtige zoektocht over Ibiza. Saskia Noort zette in één klap de Nederlandse literaire thriller op de kaart met Terug naar de kust. Daarna verschenen De eetclub,
Nieuwe buren, De verbouwing, Koorts en in november 2013 Noorts nieuwste thriller Debet. Noort was best verkopende thrillerauteur in 2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer
dan 2,5 miljoen exemplaren van haar thrillers verkocht.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het
duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op papier: een
heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in
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hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens
namen voorgoed een andere wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense roman over verlies en hoop.
'Net als Glenn Close in Fatal Attraction... maar dan erger!' - AMAZON Juliette is intelligent, mooi en bevlogen: ze is de perfecte vriendin. Tenminste, tot haar relatie met Nate op
de klippen loopt en ze er álles aan besluit te doen om hem terug te krijgen. De liefde voor haar ex loopt uit op een dodelijke obsessie. Ze begint aan een opleiding tot stewardess
bij de maatschappij waar Nate als piloot werkt, en infiltreert op alle mogelijke manieren in zijn leven om haar doel te bereiken: ze moet en zal hem terugkrijgen en samen voor
altijd gelukkig zijn. Juliette komt erachter dat Nate een vlucht naar Las Vegas op de planning heeft staan. Ze ziet haar kans schoon en ruilt met een collega zodat ze op dezelfde
vlucht zitten. Hoe ver gaat ze om haar doel te bereiken?
Fool’s Gold 5 - Helemaal de jouwe Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Een interessante man als dokter Simon
Bradley is een aanwinst voor het stadje, dus stuurt de burgemeester Montana Hendrix op hem af om hem ervan te overtuigen dat hij moet blijven. Dat wordt voor Montana nog
een hele kluif, want hun eerste ontmoeting verloopt niet bepaald vlekkeloos: haar hond zet tot haar schrik de boel op stelten in het ziekenhuis. Nu moet ze nog meer haar best
doen om Simon in Fool’s Gold te houden! En niet alleen in het belang van het stadje, maar ook omdat ze zich sterk tot hem aangetrokken voelt. Hoewel dat wederzijds lijkt,
maakt hij haar direct duidelijk dat zijn verblijf in Fool’s Gold maar tijdelijk zal zijn... Deel 5 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Hij voelde een huivering van opwinding door zich heen trekken toen hij begon te lezen. Tijdens een sneeuwstorm strandt architect Charles Waterston in een dorpje in
Massachusetts. Daar wordt hem een prachtig huis te huur aangeboden. Een klein kasteel, diep verscholen in de bossen en ooit, lang geleden, gebouwd door de Fransman
François de Pellerin voor zijn geliefde Sarah Ferguson, gravin van Balfour. Vanaf het moment dat Charles het huis binnenstapt, is hij vastbesloten te blijven. Hij voelt Sarahs
aanwezigheid en weet dat zij hem iets te vertellen heeft. Iets dat bepalend kan zijn voor zijn toekomst en geluk... In De geest weeft Danielle Steel op prachtige wijze heden en
verleden samen tot een roman over liefde en troost.
In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later
treffen twee ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het grote Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed
door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste, maar kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
Steeds meer huisartsen ervaren dat werken met Positieve Gezondheid veel oplevert. Het helpt om een ander gesprek te voeren met de patiënt. De focus ligt niet op ziekte, maar op wat er wél
kan. Dat is prettig voor de patiënt. En ook voor de huisarts. Maar hoe zetten we Positieve Gezondheid in? Daar biedt dit handboek nuttige handvatten voor! Dit boek zit boordevol tips, vertelt
de ontstaansgeschiedenis en geeft praktijkvoorbeelden. Het neemt je mee in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid - dat nadrukkelijk oog heeft voor wat betekenisvol is voor de patiënt.
Maar bovenal nodigt dit boek je uit om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan in de spreekkamer, in de praktijkorganisatie en in de wijk. Want juist in samenhang zit de kracht. In al die
onderdelen ervaar je hoe Positieve Gezondheid naadloos aansluit bij de kernwaarden en uitdagingen van de huisartsgeneeskunde. Het handboek is bedoeld voor professionals in de
huisartspraktijk - en voor wie daarvoor in opleiding is. Tal van huisartsen hebben meegedacht over wat zij in dit boek willen terugvinden. De uitgave is dan ook onmisbaar voor wie met
Positieve Gezondheid betekenisvolle huisartsenzorg wil bieden. Over de auteurs Machteld Huber is voormalig huisarts en grondlegger van Positieve Gezondheid. Huisartsen Hans Peter Jung
en Karolien van den Brekel-Dijkstra werken dagelijks met het gedachtegoed in de praktijk. Alle drie zijn ze verbonden aan het Institute for Positive Health. "Positieve Gezondheid is een
stimulerende werkwijze om de problemen van patiënten in de huidige tijd te tackelen." - Ella Kalsbeek
Sarie en Barend maken plannen om na hun pensioen met hun camper een trektocht door Europa te maken. Voordat het zover komt, blijkt Sarie kanker te hebben. Terwijl Barend er alles aan
doet om het lot te bezweren, ziet Sarie af van verdere behandeling. Met nog maar kort te leven stelt ze voor om alsnog op reis te gaan, naar het Zweedse Öland, waar ze indertijd verliefd
werden. Sander Kollaard debuteerde met Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde, dat in 2014 werd bekroond met de Van De Hoogtprijs. In 2020 ontving hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn
tweede roman Uit het leven van een hond. Het boekenpanel van De wereld draait door riep Stadium IV uit tot het boek van de maand. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazca-tekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de doden? Open het oog!’
In zijn notitieboekje staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over ‘bezoekers’. Als de Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz de man vinden, worden
ze ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de man in hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun spectaculaire zoektocht door de woestijn
wordt de sluier van het mysterie opgelicht en krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de mensheid... Maar is de wereld daar klaar voor?
De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid. Maar net wanneer
ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de eigenaar van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de
klippen omdat hij getrouwd was met zijn carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En dezelfde fout
maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
De negentienjarige, 145 kilo wegende gangster Winston 'Tuffy' Foshay woont in East Harlem, New York City. Hij dealt drugs, breekt voor de lol kaken van mensen en droomt ervan stinkend
rijk te worden met een film waarin Danny DeVito de hoofdrol zal spelen. Zijn beste vriend is een gehandicapte moslim die banken wil overvallen, en zijn steun en toeverlaat is een Aziatische
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hippie die ooit voor Malcolm X werkte. Tuffy is hilarisch en heldhaftig, gefrustreerd en gevreesd. Als hij ternauwernood aan de dood ontsnapt bij een schietpartij, wil hij zijn leven gaan beteren.
Hij geeft zich op voor een 'buddyproject' en de zwarte rabbijn Spencer moedigt hem vervolgens aan zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Tuffy grijpt zijn kans, maar hij houdt er
zeer merkwaardige verkiezingsslogans op na... Paul Beatty won in 2016 als eerste Amerikaan ooit de Man Booker Prize voor zijn roman De Verrader (The Sellout). Tuff is een felle, hilarische
satire die niemand spaart. Met zijn observaties op het scherpst van de snede, zijn energie, en zijn stijl bewijst Beatty telkens weer zijn meesterschap. 'Meesterlijk bedacht en bijzonder
vermakelijk.(...)Gelaagd en onvergetelijk.' THE BOSTON GLOBE 'Beatty heeft een prachtig komisch boek geschreven, met briljante inzichten.' THE WASHINGTON POST Over De Verrader:
'De Verrader is de meest prikkelende en ongemakkelijke roman die ik in tijden heb gelezen.' HET PAROOL *****
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