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Leven en werk van Leonardo da Vinci (1452-1519).
(1) ZOET ALS KARAMEL - Op een of andere manier moet alleenstaand moeder Lily Tanner
aan karamel denken, telkens als ze haar nieuwe buurman Nick Malone ziet. Hij is net zo
onweerstaanbaar als haar favoriete zoetigheid, maar helaas heeft ze mannen afgezworen. Die
zijn immers onbetrouwbaar, weet ze sinds haar trouweloze ex-echtgenoot. En zo'n knappe
man wil toch vast een vriendin zonder kinderen, en niet een met twee kleine meisjes, zoals zij?
Dan staat Nick opeens op haar stoep, op de vlucht voor de opdringerige buurvrouwen die hem
belagen... Dit verhaal is eerder verschenen als Intiem 1766 (2) PLAYBOY WORDT PAPA Rachel Harper kan het nog steeds niet geloven! Zij, een brave kleuterjuf, heeft iets gedaan wat
ze nog nooit eerder heeft gedaan. Ze heeft zomaar een wilde nacht gehad met iemand die ze
nog maar net kende. Haar onbekende minnaar moet wel een doorgewinterde
vrouwenversierder zijn, denkt ze. Anders was dit toch nooit gebeurd? Het gekke is dat ze
intuïtief voelt dat hij meer is dan dat. En dat is maar goed ook, want na hun nacht vol passie
heeft ze een verrassing voor hem... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Dit boek legt je precies en uitgebreid uit wat er gebeurt in het lichaam van het paard, zowel
vlak voor als tijdens hoefbevangenheid. Het biedt praktische oplossingen en eenvoudige
preventieve maatregelen. Na het lezen van dit boek weet je hoe je je paard, pony of ezel kunt
helpen om te herstellen en gezond te blijven.
Tegen de achtergrond van een weelderig Afrikaans landschap speelt zich een
familiegeschiedenis af waarin vier vrouwen de hoofdrol spelen.
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Biografie van de uit Culemborg afkomstige koopman en VOC-dienaar (1593-1645), van 1636
tot 1645 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Het waargebeurde verhaal van een van de grootste spionageoperaties van de koude
oorlogEen tunnel van bijna een halve kilometer lang onder de Berlijnse Muur: het was een
gewaagd en verbazingwekkend plan van de CIA om de meest cruciale telefoonlijnen van de
KGB en het Sovjetleger te kunnen afluisteren. De tunnel werd uitgerust met de modernste
apparatuur en de ontdekking ervan zou tot een enorme confrontatie met de Sovjets kunnen
leiden. Maar er bevond zich een mol in hun midden...Verraad in Berlijn vertelt het
waargebeurde verhaal van een van de meest ambitieuze spionageoperaties ooit. Het brengt
de Koude Oorlog – hoogtijdagen voor spionnen en dubbelagenten – tot leven en geeft een van
de grootste verraders van het Westen een gezicht: de Britse mol George Blake, van
Nederlandse afkomst.

Sam is alleen op de wereld, zonder iets of iemand om op terug te vallen. Dat denkt ze
tenminste. Wanneer ze van het ene naar het andere pleeggezin gestuurd wordt, trekt
ze zich terug in een denkbeeldige droomwereld, waar merkwaardige gebeurtenissen
plaatsvinden. Ze is eenzaam, in de war en heeft iemand nodig die van haar houdt en
met wie ze haar gevoelens kan delen. Uiteindelijk komt Sam terecht bij de familie Bags:
een groep vriendelijke tovenaars en heksen die in een prachtig landhuis wonen diep in
het hart van een betoverd bos. Sam moet een transformatie ondergaan om heks te
kunnen worden, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het Zwarte Licht, een
machtige donkere tovenaar met ongekende krachten, wil haar voor zichzelf houden en
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hierdoor barst een hevige strijd los. Ze sluit vriendschap met een knorrige kobold,
adopteert een babydraakje en speelt veel met boomelfjes. Ze ontmoet ook groeikikkers,
gnomen en feeen en al deze wezens leren haar hoe ze een goede heks kan zijn.
Maar....Niet alles is wat het lijkt in haar nieuwe leven. Langzaam legt Sam de
puzzelstukjes van haar woelige verleden in elkaar en beseft ze dat het lot iets vreselijks
voor haar in petto heeft.
`Een groot talent voor fans van Scandinavische thrillers is Engelen van sneeuw een
must. Bookpage Voor de lezers van Arnaldur Indidason en Jussi Adler-Olsen Kaamos:
de periode vlak voor Kerst, de meest sombere tijd van het jaar in Fins Lapland. De nietaflatende duisternis en extreme kou boven de Noordpool zorgen ervoor dat iedereen
een beetje buiten zichzelf raakt misschien wel net genoeg om een moord te plegen.
Een knappe Somalische immigrante wordt dood gevonden midden in een besneeuwd
veld, haar lichaam is op gruwelijke wijze verminkt en er staat een racistische spreuk in
haar borst gekerfd. Aan het hoofd van het onderzoek staat Kari Vaara, hoofdinspecteur
van het plaatselijke politiekorps. Vaara, eens een gelauwerd agent in de grote stad,
heeft zich teruggetrokken in zijn geboortedorp om oude wonden te laten helen, maar
ziet zich nu voor de zware taak geplaatst om zonder hulp van buitenaf deze zaak op te
lossen. James Thompson, geboren en getogen in het oosten van Kentucky, is al ruim
tien jaar in Finland en woont tegenwoordig in Helsinki. Voordat hij zich fulltime op het
schrijven stortte heeft hij Fins gestudeerd, waar hij nu vloeiend in is, heeft hij gewerkt
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als barman, fotograaf, handelaar in zeldzame munten en militair.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud
en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild
leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en
hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter
alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek,
dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur
gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige,
aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige
beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad
Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
Jill Mansell: daar word je vrolijk van! Wanneer Lara voor het eerst weer terug is in haar
geboortestad, herkent niemand haar nog. Behalve haar vroegere hartsvriendin Evie
natuurlijk. Er is te veel om over bij te praten. En dan... is daar ineens ook haar vriendje
van toen! Hij is nog net zo aantrekkelijk als vroeger. Voor ze het weet, heeft Lara weer
vlinders in haar buik... De Engelse Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. In
Nederland en Vlaanderen zijn al meer dan twee miljoen exemplaren van haar boeken
verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek: daar
word je vrolijk van!
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Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor strafvermindering in ruil voor een
bekentenis. In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van justitie heeft ze nog
nooit een deal gesloten met een verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat
Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij een manier verzint om het
rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze al haar principes opzij zetten. Een voor een
beginnen verdachten deals af te wijzen. Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd
en misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs, probeert Jamie haar sterke
tegenstander schuldig te verklaren.
Weer een topthriller in een nieuwe verpakking: na het succes van de midprice-editie
van Zusje van Rosamund Lupton (sinds 15 maart al 20.000 exemplaren verkocht) en
Verloren vrouw van Gillian Flynn (sinds 15 mei al 15.000 exemplaren verkocht)
herintroduceert Boekerij opnieuw een thriller die je niet mág missen!Clara Marsh is
begrafenisondernemer. Ze brengt haar dagen door tussen de doden, die ze altijd een
laatste groet meegeeft met bloemen uit haar eigen tuin. Dan ontdekt ze Trecie in het
rouwcentrum. Het verwaarloosde meisje verandert haar leven, maar brengt ook alles
wat Clara liefheeft in gevaar.
Informatie voor ouders, leerkrachten en beroepsopvoeders.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood
van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar
plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns
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verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze
komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent
op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de
Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze
voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar
grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid
kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met
een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin
handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
"Leerboek oncologie biedt een helder inzicht in de diversiteit van oncologische
problematiek, algemene aspecten, organisatie, begeleiden en palliatie krijgen aandacht
naast de orgaan gerichte diagnostiek en behandeling van kanker. Leerboek oncologie
is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Maar is ook
bedoeld als naslagwerk voor (huis)artsen en verpleegkundigen die in de praktijk met
oncologische vraagstukken te maken hebben en onderdeel zijn van een
multidisciplinair team." --- from publisher
De nieuwe internationale erotische sensatie, waarvan al meer dan een miljoen
exemplaren werden verkocht. Tachtig dagen blauw is een spannende, verleidelijke,
overrompelende liefdesgeschiedenis die je doet snakken naar meer. Summer is een
violiste bij een groot orkest en woont sinds kort in New York. Onder het toeziend oog
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van haar dirigent, Simón, bloeit haar carrière op. Maar een nieuwe stad, en nieuw
succes, brengen nieuwe verleidingen met zich mee, en het duurt niet lang of Summer is
terug in een gevaarlijke, geheime wereld van intriges en verlangens die ze dacht achter
zich te hebben gelaten. Intussen voelt hoogleraar Dominik, haar Londense minnaar,
zich gefrustreerd door Summers afwezigheid. Hij besluit naar New York te gaan omdat
hij niet langer zonder haar kan leven. Maar terwijl hij denkt Summer tegen haar duistere
kant in bescherming te kunnen nemen, realiseert hij zich niet dat zijn eigen passies
misschien wel veel destructiever kunnen zijn voor hem _ en voor haar. Tachtig dagen
blauw, het spannende tweede boek in de reeks van Vina Jackson, is zo mogelijk nog
verleidelijker dan het eerste. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende
schrijvers, die voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is een succesvol
auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is in de Londense City.
Lezersreacties: `Fantastisch, je moet alle drie de boeken lezen. Zeer de moeite waard
en een goede verhaallijn. Onmogelijk om weg te leggen! `Een duister erotisch verhaal
over overheersing en onderwerping.
Een boer en een boerin zoeken dieren voor hun boerderij en roepen de hulp in van een
kapitein die elke dag langs vaart. Prentenboek met sfeervolle illustraties in warme
roodbruine en groene tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun
nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er
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gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
In dit eerste, los te lezen, boek van de Rata Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland in
de 19e eeuw, waar twee jonge vrouwen kiezen voor een nieuwe toekomst. Eerder verschenen
in Nederland onder meer de bestsellerserie ‘De vrouwen van Kiward'. Voor de lezers van
Lucinda Riley en Sofia Caspari Duitsland, 1837. Ida sluit zich aan bij een groep jonge mensen
die naar Nieuw-Zeeland zullen vertrekken. Hun is land beloofd, en vrijheid. Maar als het aan
Ida lag, mocht Ottfried, haar door haar familie uitgezochte verloofde, wel achterblijven. NieuwZeeland, 1837. Cat is opgegroeid in een bordeel, en weet dat ze binnenkort gedwongen zal
worden daar ook zelf de kost te verdienen. Ze vlucht weg, het binnenland in, op zoek naar een
andere toekomst voor zichzelf. Ida en Cat ontdekken al snel dat je niet altijd iedereen op hun
woord kunt geloven. Lukt het hen om toch het nieuwe begin te vinden dat zij zoeken?
De consultatieve neurologie houdt zich bezig met neurologische complicaties bij nietneurologische 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.
In zijn oratie belicht Peter Timmerman het vakgebied van therapeutische vaccins, een vrij
nieuwe vorm van immuuntherapie die nog in ontwikkeling is, maar mogelijk toepassing gaat
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vinden voor behandeling van kanker. Therapeutische vaccins activeren het immuunsysteem
om antistoffen te maken tegen hormonen die overgereguleerd zijn. Deze hormonen stimuleren
tumorgroei. Door ze weg te vangen met behulp van antilichamen kan de tumorgroei afgeremd
worden. De werking van therapeutische vaccins lijkt sterk op die van therapeutische
antilichamen, die in toenemende mate een vast onderdeel vormen van bestaande
antikankertherapieën. Eiwit-mimics staan in de oratie van Timmerman centraal. Hij ontwikkelde
de CLIPS-technologie. Daarmee kunnen flexibele peptides gefixeerd worden, zodat ze het
eiwit waarvan ze zijn afgeleid beter nabootsen. Dit heeft kortgeleden geleid tot de ontwikkeling
van een therapeutisch vaccin tegen het groeihormoon VEGF, dat massaal door tumoren wordt
uitgescheiden om tumorgroei te stimuleren.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een
andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving.
En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca.
9 t/m 12 jaar.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
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slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
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
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huidige tijd te tackelen." - Ella Kalsbeek

Tegen de achtergrond van een veranderende verzorgingsstaat bekijkt dit boek
diverse aspecten van de sociale zekerheid: Moet er meer geld gespendeerd
worden aan sociale zekerheid, of juist minder? Reflecteren de normen binnen het
beleid nog steeds de gedeelde normen onder het Nederlandse publiek? Hoe
kijken Nederlanders aan tegen versobering en herziening van de
verzorgingsstaat? En wie mogen vooral wel, en wie vooral geen aanspraken
maken op financiële steun van de overheid? Uit dit boek blijkt dat meningen van
Nederlanders over de verzorgingsstaat sterk bepaald worden door standpunten
over wederkerigheid..
Als een jonge joodse vrouw uit Jeruzalem moeder is geworden, wil ze zoveel
mogelijk weten over de levensgeschiedenis van haar moeder, grootmoeder,
overgrootmoeder en betovergrootmoeder.
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de
directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met
een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren
Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In
oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
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For the first time, the shepherd boy, Nicky, is alone in the mountains with his herd
of goats. All of a sudden, a storm strikes and destroys the shepherd’s cottage
and everything in it. Nicky embarks on a perilous journey back to his home valley,
carrying nothing but a torn blanket. In the darkness of night, Nicky spots a big
owl. Can the mysterious creature help Nicky find his way home? --- Het is de
eerste keer dat de herdersjongen Niki alleen in de bergen is met zijn kudde
geiten. Er steekt opeens een storm op, die de herdershut met alles erin vernielt.
Niki begint een zware tocht terug naar de vallei waar hij woont, met alleen maar
een gescheurde deken bij zich. In de donkere nacht komt een grote uil hem
redden. Beschermd door de grote vleugels van de uil is de kleine reiziger niet
meer bang om in slaap te vallen. De dorpelingen zijn erg verbaasd wanneer Niki
thuiskomt met een uil, met gele ogen, op zijn schouder. “Hij is een geweldige
vriend,” zegt Niki, terwijl hij de vogel aait. “En hij is helemaal niet bang voor het
donker.”
From the concert stage to the dressing room, from the recording studio to the
digital realm, SPIN surveys the modern musical landscape and the culture
around it with authoritative reporting, provocative interviews, and a discerning
critical ear. With dynamic photography, bold graphic design, and informed
irreverence, the pages of SPIN pulsate with the energy of today's most innovative
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sounds. Whether covering what's new or what's next, SPIN is your monthly VIP
pass to all that rocks.
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