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Obra que realiza una revision critica de los distintos
aspectos de la histeroscopia, ofreciendo una perspectiva
equilibrada de la utilidad de este procedimiento en r pida
expansion. Con la participacion de reconocidos
especialistas de los Estados Unidos y Europa, busca
constituirse como una valiosa herramienta para los
residentes de ginecologia y los ginecologicos en
ejercicio. INCLUYE DVD ROM
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede
Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats
voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
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.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in
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een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig
vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve
haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord
plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien
op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun
mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat
het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine
nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft
ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in
een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van
seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en
Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar
Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een
erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid.
Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele
wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een
gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met
haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke
seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar
weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra
gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te
bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs
het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met
mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat
sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière
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bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een
leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate
verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New
York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet
terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar
voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar
bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere
vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door
die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet
voor Mac.
Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende
fictie om de hele nacht door te lezen.' Conn Iggulden Marcus
Valerius Aquila is nog maar net aangekomen in Brittannië als
hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de
machtswellustige keizer Commodus veroordeeld tot een
oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te
nemen, te dienen in een obscuur regiment bij de Muur van
Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op
gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de
woestenij ten noorden van de Muur opzetten en moet Marcus
bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden in een
brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is
het verhaal van een jonge strijder in het hardste en
succesvolste leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal
met kop en schouders bovenuit... Levendige personages
voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame
combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda
Scott Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan
de universiteit van Manchester.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend
scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te
Page 3/11

Read Free Manual De Usuario Lancer 2008
kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service
te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de
Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk
charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht
blijkt veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze
dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de
president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als
de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar
zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je
ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een gevestigd
auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en
gelijkwaardige liefde? Hoe moet je verder als je kind overlijdt?
meer persoonlijke vragen dan deze zijn er niet. Plutarchus,
wereldberoemd vanwege zijn biografieën van grootheden uit
de oudheid, geeft antwoorden in dit handboekje. Huwelijk en
liefde bevat adviezen aan een jong echtpaar, een
ontroerende troostbrief aan zijn vrouw en een dialoog over
liefde. Wijsheid uit de oudheid voor de lezers van nu,
handzaam en betaalbaar. In Huwelijk en liefde zijn de
belangrijkste gedachten van Plutarchus over het onderwerp
bijeengebracht. Het is een actuele en tijdloze snelcursus
liefde.
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing
their best projects in an array of design disciplines.

Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De
letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Bloeiende mimosa Sint-Petersburg, 1910. Valentina
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Ivanova is een bijzonder getalenteerde en geliefde
pianiste in de hoogste kringen van Sint-Petersburg.
Als ze op een dag valt voor de charmes van de
Deense Jens Friis dreigt haar wereld in te storten.
Haar ouders keuren Jens niet goed en dwingen haar
zich te verloven met de zoon van een graaf. Terwijl
Valentina voor haar onafhankelijkheid vecht, nadert
de revolutie met rasse schreden. Ze komt voor een
onmogelijke keuze te staan die haar leven voorgoed
zal veranderen. Kate Furnivall, half Engels en half
Russisch, put inspiratie uit de levens van haar
Russische voorouders. Eerder verschenen De wilde
orchidee, Russische kamille en De pioenroos.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwartwitte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een
wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel.
Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas.
Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
"El examen 70-680 MCTS "Windows 7 Configuración" es uno de los exámenes necesarios
para obtener el MCITP Enterprise Administrator,
Administrador de empresa 7 Desktop o Enterprise
Desktop Support Technician 7. Para ayudarle a
prepararse con éxito para el examen, este libro
cubre todos los objetivos oficiales, tanto desde el
punto de vista teórico, como desde un punto de vista
práctico. Esta redactado por un formador profesional
reconocido, además de consultor, certificado técnica
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y pedagógicamente por Microsoft. De este modo, los
conocimientos pedagógicos y técnicos del autor le
dan una visión clara y visual, con un nivel técnico
muy alto. En cada capítulo puede validar sus
conocimientos teóricos a través de una serie de
preguntas y respuestas (375 en total), destacando
los elementos fundamentales así como las
características específicas de los conceptos
estudiados. Cada capítulo termina con unas
Prácticas (48 en total) gracias a las que podrá
comprobar su autonomía. Estas operaciones
concretas, más allá de los objetivos del examen, le
permiten tener una primera experiencia significativa
y adquirir un dominio técnico en situaciones reales.
A este dominio del producto y de los conceptos, se
añade la preparación específica para la certificación:
puede acceder gratuitamente desde Internet a un
examen en blanco en www.edieni.com, con el fin de
entrenarle en condiciones muy similares a las de la
prueba real. En esta web, cada pregunta se inspira
en las de la Certificación MCTS y las respuestas se
comentan detalladamente, para controlar e
identificar las últimas dudas. ¡Será Vd. quien juzgue
cuándo está listo para el examen final! Emmanuel
Dreux es un reconocido Microsoft MVP (Most
Valuable Professional) de Active Directory."--ENI
Ediciones.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten
strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn
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dochter als bruid naar een stamhoofd om diens
loyaliteit te kopen.
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.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een
archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele
verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa
zet alles op alles om de zaak op te lossen. Een
nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costareeks Op een plein op de zuidelijkste van de zeven
heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een
van de sleutelgaten van de villa biedt een
spectaculair uitzicht op de koepel van de St. Pieter.
De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op
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weg naar school even door het sleutelgat. Maar op
een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een
Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van
de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische
hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten
hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij
een bizar ritueel ter ere van de god Mithras.
Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op voor
de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in
een relikwieënkastje in een klein museum langs de
Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van
Alessio waarop verse bloedvlekken verschijnen. Na
een jarenlange gevangenisstraf is Bramante
inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon.
Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het
duistere web rondom de mysterieuze verdwijning
van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten
van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie
rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven
boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers.
Een superieure mix van geschiedenis, spanning en
menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een
doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde
op zaken te stellen in Fortezza en een
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bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is
erg ongelukkig en zoekt een uitweg in
zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een
talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan reizen.
Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia.
In de stad Fortezza treft ze haar stravagante, een
zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende
Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij
een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het
weer opnemen tegen de machtigste familie van
Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover
elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit
een conflict dat overwonnen moet worden voor ze
kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een
Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de
bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de
zinderende Stravaganza-serie!
Een Duitse legereenheid kampeert al maanden in de
bossen van Polen. Drie soldaten zien steeds meer
op tegen hun werkzaamheden – het executeren en
in massagraven dumpen van onschuldige mensen –
en vragen hun commandant om een andere taak.
Die krijgen ze: in het bevroren woud moeten de
soldaten op zoek naar zich schuilhoudende joden.
Wanneer ze er – bijna tegen hun zin – een te pakken
krijgen, besluiten ze voordat ze teruggaan naar het
kamp eerst hun honger te stillen. In een verlaten
huisje maken ze van hun laatste restjes een maaltijd,
die ze delen met de joodse gevangene en een
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Poolse boer. Maar door die ogenschijnlijk
eenvoudige handeling komen de soldaten voor een
groot dilemma te staan: hoe leid je iemand naar het
schavot als je de dag ervoor nog de maaltijd met
elkaar hebt gedeeld? In een nauwkeurige,
afgemeten stijl confronteert Mingarelli de lezer met
de dodelijke logica waarnaar de soldaten moeten
handelen, en daarmee met zijn eigen geweten.
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon
baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is
haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre
houdt van zijn moeder, van de
pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana
café, en van de EHBO-lessen die hij na schooltijd
volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag
dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van
Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het
verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat
door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo
komt een diep verborgen familiegeheim voor eens
en voor altijd boven tafel.
Artikelen over globalisering in verband met allerlei
aspecten van voedsel, voedselproductie en
voedselvoorziening wereldwijd.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen
gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk,
want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven
voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk
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gevonden. In een wegrestaurant onderweg naar Reno,
waar ze in het geheim willen trouwen, biedt een zieke
man hun vijfhonderd dollar voor een lift. Ze stemmen toe,
maar na uren in een steeds heviger sneeuwstorm wordt
verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten
motel, waar ze tot hun afgrijzen ontdekken dat hun
passagier is overleden.De verwarring is compleet
wanneer blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen
dollar bij zich draagt. Wat te doen? Nate en Sara willen
best oprecht en eerlijk zijn, maar de verleiding om het
geld te houden is gewoon te groot. Door die beslissing
belanden ze al snel in een rampzalige draaikolk van
geweld, hebzucht en verraad.
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