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Villanelle is een van de meest getalenteerde huurmoordenaars ter wereld, een psychopate
wier hang naar luxe alleen wordt overtroffen door haar liefde voor het moorden. Maar als ze
een Russische politicus omlegt, krijgt ze een formidabele tegenstander: Eve Polastri,
ogenschijnlijk een doodnormale vrouw, stiekem een gedreven, hyperintelligente geheim
agente, die niet zal rusten voor ze Villanelle kan stoppen. Een internationaal kat-en-muisspel
volgt, waarbij Eve en Villanelle geconfronteerd worden met corrupte regeringen, machtige
criminele organisaties, en vooral met elkaar.
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune
and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With
award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater
and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the
energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an
idea.
Oedipus te ColonustreurspelAntigoneKoning OedipusDe tijdmachineOveramstel Uitgevers
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in tijdnood
verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks tijd hebt voor
jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat we de prioriteiten in
ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes
en technieken aangereikt om efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg
werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan
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nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement volgens Covey biedt een
heldere methode gebaseerd op principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus
houden op wat echt belangrijk is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes
maken. Wie met Covey het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen
of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd
maar van prioriteit.
Provides definitions of approximately 290,500 English words, arranged alphabetically in twenty
volumes, with cross-references, etymologies, and pronunciation keys, and includes a
bibliography.
'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification (NIC)'.
Deze vierde, herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. Het
boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en
verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: - volledigheid: meer dan 500
interventies; - evidence-based; - vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de
actuele klinische praktijk en recent onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - in
het veld getoetst; - gecombineerd met de NANDA-diagnoses.
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der drie
ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd beweegt.' De
Tijdreiziger De vader van de moderne Science Fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver
H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch als literair, is aanzienlijk geweest, en
hij behoort dan ook nog steeds tot een van de meest gelezen Science Fiction schrijvers. Wells
schreef onder meer De tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der werelden. Hij
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schreef De tijdmachine in 1895 waarna het boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt door
velen als een van de grote Science Fiction meesterwerken gezien en diende, en dient nog
steeds, als belangrijke inspiratiebron voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine doet De
Tijdsreiziger zijn vrienden verslag van zijn verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700. Hij
beschrijft zijn kennismaking met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds
levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan de
ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
Filosofische studie over de betekenis van toeval, onzekerheid, risico en menselijk falen.

Introductie tot het werk van de Zwitserse psychiater (1875-1961).
Vuur en Bloed is het eerste deel van een tweedelige geschiedenis over het huis
Targaryen van Westeros uit de boeken van Game of Thrones-auteur George
R.R. Martin. Driehonderd jaar voordat Het Lied van IJs en Vuur begon veroverde
Aegon Targaryen met zijn zussen-gemalinnen en hun drie draken het continent
Westeros. Meer dan 280 jaar hielden zijn nakomelingen de heerschappij in
stand. Ze doorstonden opstanden, burgeroorlogen en familieruzies... totdat
Robert Baratheon de waanzinnige koning Aerys II van zijn troon stootte. Dit is de
geschiedenis van het grote Huis Targaryen, opgeschreven door aartsmaester
Gyldayn, getranscribeerd door George R.R. Martin.
God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Waar vinden wij troost,
wij moordenaars aller moordenaars? Friedrich Nietzsche De bloemlezing 'God is
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dood' toont Nietzsches strijd met God en het christendom in al zijn facetten. Van
zijn eerste twijfels als zeventienjarige tot de zware scepsis aan het einde van zijn
veelbewogen carrière. Een poging de oude God van zijn troon te stoten om diens
plaats vrij te maken voor de 'Übermensch'.
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor
de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil
Gaiman Timothy Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele
verzameling succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden
op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende levensvragen te
beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je
de gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders.
Laat je inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval
Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die
oplossingen hebben gevonden voor verschillende vraagstukken. Want of je nu je
resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie
zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd!
Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers over
Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4
uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt
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leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Nadat Derk Das is gestorven, verwerken zijn vriendjes hun verdriet door herinneringen
op te halen aan wat zij van hem hebben geleerd. Prentenboek in oblong formaat met
zacht gekleurde, rustige pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Het autobiografische geloofsgetuigenis ‘Orthodoxie’ van de Engelse schrijver en
essayistGilbert Keith Chesterton (1874-1936) heeft tot op de dag van vandaag vele
lezers geraakt en geïnspireerd. Chesterton laat ons delen in zijn verwondering over het
aloude christelijk geloof dat meer dan andere religies blijkt aan te sluiten bij de
werkelijkheid. ‘Ondanks al zijn persoonlijke eigenaardigheden slaagde hij erin het
christelijk geloof met zoveel spitsvondigheid, humor en intellectuele overtuigingskracht
naar voren te brengen als niemand in de 20e eeuw dat gelukt is’ (Philip Yancey). In de
boekenkast staat Chesterton naast Augustinus, Pascal, C.S. Lewis en Bonhoeffer.
George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij de
machtige ijsmuur die de noordgrens van het koninkrijk sinds mensenheugenis
beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het zuiden
gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn. Immers, de macht
van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte omstandigheden aan zijn eind
gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn er nog trouwe onderdanen. De Starks
van Winterfell bijvoorbeeld, hard en onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de
koning Eddard Stark tegen diens zin benoemt tot zijn nieuwe Hand, worden zowel hij
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als zijn familie betrokken bij de meest omvattende machtsstrijd ooit, het
levensgevaarlijke spel der tronen.
Vladimir Nabokov (1899-1977) stamt uit een Russicshe aristocratische familie die, met
achterlating van al haar bezittingen, in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat Nabokov
in de jaren dertig aanvankelijk in Duitsland woonde, week hij later uit naar Parijs. Het
feit dat zijn vrouw Véra joodse was speelde daarbij een belangrijke rol. Na het
bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag Nabokov in dat zijn vrouw en hij
ook in Frankrijk niet langer veilig zouden zijn en vluchtte het gezin met een van de
laatste boten via de haven van Saint-Nazaire naar Amerika. Het enorme succes van
Lolita (1955) maakte hem financieel onafhankelijk. In 1959 verhuisde hij naar
Zwitserland. Hij schreef een groot aantal inmiddels klassieke romans, waaronder Puin,
De verdediging, Ada en De gave. Behalve een van de grootste schrijvers van de
twintigste eeuw was hij een gerenommerd vlinderkenner. In 2009 verscheen postuum
zijn laatste roman, Het origineel van Laura.
'Vanavond zal er op het bal iemand worden vermoord. Het zal geen moord lijken en de
moordenaar zal dus niet worden gepakt. Herstelt u dat onrecht, dan wijs ik u de weg
naar buiten.' Wat begon als een feest, eindigt in een tragedie. Terwijl het vuurwerk de
donkere lucht boven het landgoed Blackheath doet opleven, wordt Evelyn Hardcastle,
de jonge, mooie dochter van het huis, vermoord. Maar Evelyn zal niet slechts één keer
sterven. Totdat Aiden, een van de genodigden op het feest, haar moord zal weten op te
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lossen, zal de dag zich steeds herhalen, elke avond eindigend met het fatale
pistoolschot. De enige manier waarop deze cirkel kan worden doorbroken is door de
moordenaar te identificeren. Maar iedere keer als de dag opnieuw begint, wordt Aiden
wakker in het lichaam van een andere gast. En iemand is vastbesloten om te
voorkomen dat Aiden ooit uit Blackheath zal ontsnappen. De zevenvoudige dood van
Evelyn Hardcastle is een unieke en bloedstollende roman waarin Agatha Christie,
Downton Abbey, Cluedo en Groundhog Day samenkomen in een duizelingwekkend
mysterie waaraan je niet kunt ontsnappen. Stuart Turton is een freelancereisjournalist
die werkte in onder meer Shanghai en Dubai. De zevenvoudige dood van Evelyn
Hardcastle is zijn debuutroman. Hij woont met zijn vrouw in West-Londen. 'Verbluffend.
Wat een genot om jezelf over te geven aan dit boek, om met elke bocht in het doolhof
weer op nieuwe ontdekkingen en zinderende wendingen te stuiten. Een triomf van een
verhaal met op het laatste moment een reeks onthullingen die net zo adembenemend
zijn als de finale van een vuurwerkshow.' THE GUARDIAN 'Adembenemend,
verfrissend origineel, duivels ingenieus. Ik heb nog nooit eerder zoiets gelezen, een
zegevierend boek. Ik wou dat ik het had geschreven.' A.J. FINN, AUTEUR VAN DE
VROUW IN HET RAAM 'Misdadig slim. Complex, fascinerend en verbijsterend - een
verbazingwekkend, ragfijn debuut.' THE TIMES
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de
Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve
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boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en
geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen
herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
veel van wat we nu associëren met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf,
Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste
twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook
als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op
kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner,
Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en
toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en
mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een
van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend
gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en
theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie
vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen,
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zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans
schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Een Dans met Draken is het zesde deel uit George R.R. Martins Game of Thrones – in
vertaling Het Lied van Ijs en Vuur. Van de serie werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen
boeken verkocht. In het zesde televisieseizoen zijn er, naast grote sterren als Peter
Dinklage (Tyrion), wederom glansrollen weggelegd voor Michiel Huisman (Daario
Naharis) en Carice van Houten (Melisandre). In het oosten regeert Daenerys Targaryen
met haar drie draken over een stad van stof en bloed. Maar Daenerys heeft vele
vijanden die niets liever willen dan haar zo snel mogelijk onttronen. Wanneer de
vijandelijke legermachten optrekken, is er evenwel één jongeman die met een heel
speciale reden op zoek gaat naar de drakenkoningin. Is hij de verlosser waar zo
reikhalzend naar wordt uitgezien? In het hoge noorden, machtig en onaantastbaar,
verrijst de Muur. Daar wacht Jon Sneeuw, 998ste opperbevelhebber van de
Nachtwacht, de grootste uitdaging van zijn loopbaan als hij zowel binnen als buiten de
Muur vijanden het hoofd moet bieden. ‘De enige fantasy-reeks die zich mijns inziens
kan meten met J.R.R. Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Chicago Tribune ‘Een
aangrijpende combinatie van mythische, meeslepend historische en intens persoonlijke
elementen.’ Chicago Sun-Times ‘Kolossaal, verbijsterend...’ SFX ‘Fantasy-literatoren
schrokken nimmer terug voor de nodige grandeur, maar de duizelingwekkende omvang
van dit epos heeft collega-auteurs al doen hoofdschudden.’ The Guardian
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