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Eind augustus 1944 werd Parijs bevrijd. De bevrijding werd groots gevierd, maar ook
gemarkeerd door de verschrikkingen van de oorlog en het trauma van de zuiveringen. In de
jaren na de oorlog werd Parijs het diplomatieke strijdtoneel voor de beginfase van de Koude
Oorlog. Tegen deze explosieve politieke achtergrond tonen Antony Beevor en Artemis Cooper
de vele aspecten van het naoorloge Parijse leven: de velen die berecht werden zonder eerlijk
proces, de handelaren op de zwarte markt die rijk werden ten koste van de bevolking die
honger leed, en de intellectuelen en kunstenaars - onder wie Hemingway, Beckett, Camus,
Sartre, De Beauvoir, Cocteau en Picasso - die met nieuwe ideeën en enorme vitaliteit een
bijdrage leverden aan deze uitzonderlijke tijd. Parijs na de bevrijding is een briljante mix van
sociale, politieke en culturele geschiedenis en schetst een levendig en fascinerend portret van
de lichtstad in de onzekere jaren na de TweedeWereldoorlog.,
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man,
Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de
verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft
vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby
mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig
op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze
zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten
onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze
Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem
vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een
kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voorde-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een
van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet
glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner.
8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbiespyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de
Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee
gaat het worden?
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij
welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij
vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening
over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George
Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude
normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat
weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat
zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
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
Page 1/6

Read Book Panasonic Fz150 Owners Manual
lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks 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 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
Gillis, de zevenslaper, wil deze winter wakker blijven om ook de kerstman te ontmoeten.
Prentenboek met sfeervolle, natuurgetrouwe kleurpotloodtekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.

Als Kennedy Waters haar moeder dood aantreft, beseft ze niet dat paranormale
krachten hiervoor verantwoordelijk zijn. Pas als de mysterieuze tweeling Jared en
Lukas Lockhart in haar kamer inbreken en een geest vernietigen die daar was om haar
te vermoorden, begrijpt ze dat haar moeders dood geen ongeluk was. Kennedy moet
haar moeders plaats innemen in het Legioen van de Zwarte Duif, een geheime club
voor geestenjagers. Samen met de andere vier leden moet ze de wereld beschermen
tegen een wraakzuchtig demon... Kami Garcia schreef samen met Margaret Stohl de
internationale bestseller Beautiful Creatures. Onbreekbaar is haar eerste soloroman en
het eerste deel in de Legioen-serie. 'Spannend en heerlijk bedrieglijk.' - Ransom Riggs,
auteur van De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine Auteur van de #1 bestseller
Beautiful Creatures
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse letterkundigen van
deze eeuw.
Als de negentienjarige Alexa Westerhof een semester aan een kleine Londense
universiteit gaat studeren, ontdekt ze al snel dat het gotische gebouw geheimen
herbergt, geheimen die ook haar leven voorgoed zullen veranderen. Een dramatische
gebeurtenis op de campus brengt haar in contact met magi, mensen met bijzondere
krachten, waar ze zelf ook over blijkt te beschikken. Terwijl ze colleges volgt en van het
studentenleven geniet, bestudeert ze in het geheim magie en leert haar krachten
ontwikkelen. Ze ontdekt dat Londen vol geheime plekken zit, van verborgen kelders en
kroegen tot spookmetrostations, en het wordt haar vooral duidelijk dat ze tegenover de
buitenwereld niets mag loslaten over deze wereld. Intussen gebeuren er raadselachtige
dingen; als eerst een docent en daarna haar huisgenote, het dromerige goth-meisje
Rain, ten prooi vallen aan een onverklaarbare bewusteloosheid, gaat ze op onderzoek
uit. Iemand houdt haar in de gaten, maar wie – en waarom? De erfenis van Richard
Grenville is het eerste deel van de trilogie De verborgen universiteit. Het is een verhaal
over magie, een kunst en wetenschap die nog springlevend is – maar hoe lang nog?
'Een erg goede, meeslepende biografie, met een hoofdpersoon die fascinerender is
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dan menig romanpersonage. [...] Hoogste tijd dat Mosers biografie in het Nederlands
verscheen.' - HP/De Tijd Ze wordt vergeleken met Borges, Kafka en Nabokov, 'die
vrouw die eruitzag als Marlene Dietrich en schreef als Virginia Woolf', en beleeft een
golf van populariteit over de hele wereld, veertig jaar na haar dood: Clarice Lispector
(1920-1977). Geboren te midden van de verschrikkingen van de Oekraïne na de Eerste
Wereldoorlog, werd de jonge Clarice een persoon wier schoonheid, intellect en
excentriciteit Brazilië fascineerden. Clarice Lispector. De biografie vertelt hoe deze
uitzonderlijke vrouw ondanks een lange ballingschap en persoonlijke problemen
uitgroeide tot een groot schrijfster, en ontrafelt op weergaloze wijze de mythes die haar
omringen.
Het begint als een van die gewone, dagelijkse tripjes die Liz met de glasbodem maakt.
De gebruikelijke groep toeristen, haar gebruikelijke uitleg van wat er in de oceaan
onder hen te zien is... Alleen doet ze het dit keer in haar eentje omdat Jerry niet is
komen opdagen. Waarom niet, begrijpt ze pas wanneer een van haar passagiers
plotseling alarm slaat en ze hem op de zeebodem ziet liggen, gewikkeld in een
ankerketting. Vanaf dat moment is er niets meer gewoon aan haar leven op Cozumel.
Zeker niet nadat Jonas Sharpe is opgedoken, vastbesloten erachter te komen wat er
met zijn tweelingbroer is gebeurd!
Nan is inmiddels getrouwd met haar 'Harvard Hottie' Ryan en is druk met haar nieuwe
adviesbureau en de verbouwing van hun huis in Queens. Op een avond wordt Nan
volkomen verrast door haar vroegere oppaskind Grayer, nu zestien, die dronken op de
stoep staat en wil weten waarom zij hem destijds in de steek heeft gelaten. Uit
schuldgevoel belooft Nan hem en zijn jongere broer Stilton te helpen. Dat betekent een
regelrechte confrontatie met haar monsterlijke ex-werkgeefster Mevrouw X en de
bizarre wereld van de superrijken in New York City. Inmiddels verwikkeld in een
onappetijtelijke scheiding, is het humeur van de neurotische Mrs. X er niet bepaald
beter op geworden.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij
is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar
vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel
ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar.
Maar de avond valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten
zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een ongeluk gebeurd...’ Een dronken
chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het
leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is
het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die
ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het
al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het
verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
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Studieboek op hbo-niveau.
Photographs by Chargesheimer, Fritz Fenzl, Nico Jesse, Frits Rotgans, Albert RengerPatzsch. Edited by Frits Gierstberg, Mariatte Haveman. Text by Loek Kreukels, Paul van de
Laar.
De hoge energie fysica, die de wereld van de elementaire deeltjes bestudeert, heeft met
experimenten in de loop der jaren veel nieuwe inzichten verschaft. Hierdoor is het
zogenoemde Standaard Model opgesteld, dat de elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen
beschrijft. Ondanks hetsucces van dit model blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Zo
wordt het bestaan van een vooralsnog onontdekt Higgs deeltje voorspelt en beschrijft het
model niet alle aspecten van de elementaire deeltjes. Het Atlas experiment bij de LHC
deeltjesversneller nabij Geneve, Zwitserland, zal binnenkort opstarten. Dit experiment zal
antwoord geven op de vraag of het Higgs deeltje bestaat - of niet. Mogelijk worden er nog veel
meer nieuwe vormen van materie gevonden en krijgen we grip op nog een aantal
onbeantwoorde vragen van het Standaard Model.
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. '

Ed. Hoornik is door Martinus Nijhoff wel ‘de eerste twintigste-eeuwer’ in de
Nederlandse poëzie genoemd, omdat hij door ‘zijn nieuwe kijk op mensen en dingen’
en door zijn ‘gebondenheid aan de tragiek’ van de tijd waarin hij leefde een ander
uitgangspunt hanteerde dan de dichters uit de voorafgaande generatie. Ook J.C. Bloem
maakte zich sterk voor Hoorniks poëzie en roemde onder meer de ‘verbluffende
veelzijdigheid’ ervan. Van de vroegste, sociaal-geëngageerde verzen uit de jaren
dertig, via langere gedichtencycli als Mattheus, Geboorte en Requiem, ontwikkelde
Hoornik in zijn naoorlogse werk een even fatale als zachtmoedige stem, die hem tot
een van de modern-klassieke dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur
heeft gemaakt. In deze verzameluitgave staat de beste poëzie van Hoornik bijeen. ‘Ik
heb Marsman, die met hartstocht bewonderen kon, nooit zo opgetogen gezien als na
de eerste publikatie van Hoorniks gedicht Mattheus.’ - Martinus Nijhoff Dit boek werd
eerder uitgegeven (1972) door J.M. Meulenhoff onder het ISBN 9029003537 De reeks
Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum
Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer informatie over de reeks zie
www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Geweldig ontwerp dat bij uw stijl past. 105 pagina's in softcover. Een week op een
dubbele pagina. Voor alle afspraken, notities en taken die u wilt noteren en niet
vergeten. Voor 1 jaar - 52 weken. Universele kalender voor elk jaar mogelijk en ook om
in de loop van het jaar te beginnen. De datum kan handmatig worden ingevoerd. 10
datumvelden per dag en een notitieveld.
In Central Park wordt het ontzielde lichaam van jurist Adam Lear gevonden. Vlak
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daarna vindt de politie tussen de spullen van een zwerver Adams gouden horloge, zijn
creditcard en het mes waarmee hij is omgebracht. De moordenaar is gevonden, het
motief duidelijk: roof. Zaak gesloten. Maar niet voor Adams ex, fotografe Jenna
Meyerson, die hem de avond voor zijn dood nog sprak. Toen vertelde hij haar dat hij
een groot computerconcern verdacht van illegale activiteiten, en vroeg haar naar de
foto's die ze op een feest van dat bedrijf had gemaakt. Omdat Jenna vermoedt dat er
meer achter de moord steekt, besluit ze op onderzoek uit te gaan, samen met Frank
Renaldi, de privédetective die Adam had ingehuurd om zichzelf te beschermen. Met
gevaar voor eigen leven volgen ze een spoor dat hen binnenleidt in de wereld van de
georganiseerde misdaad - naar een vijand die niet alleen gewetenloos lijkt te zijn, maar
ook ongrijpbaar... Dit verhaal is eerder verschenen.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes
eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane
moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet
horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn
komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich
tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt,
wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat
zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties
waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor
haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop
moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt
zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt
een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen.
Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een
glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje
wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt
erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze
niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt
en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet
je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl
In De bouwstenen van het leven wordt - ook voor leken - op een toegankelijke wijze
een overzicht gegeven van de basale kennis van de biochemie en de moleculaire
celbiologie (ook wel Life Sciences genoemd). De wereld van DNA, RNA en eiwitten,
van energiemetabolisme tot en met genetica, is door Jan Prinsen en Feike van der Leij
op een overzichtelijke manier begrijpelijk gemaakt. Niet alleen voor Bachelor-studenten
een goed alternatief naast Engelstalige standaardwerken, maar voor iedereen die wil
weten hoe de processen in ons lichaam en in de natuur om ons heen op moleculair
niveau verklaard kunnen worden. De auteurs hebben daarbij een klassieke kijk
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gecombineerd met de laatste inzichten en maken op een heldere manier gebruik van
de soms onvermijdelijke vaktaal. Het is daarmee oprecht een introductie tot de
moleculaire celbiologie te noemen. De informatie wordt in lagen aangereikt: de lezer
kan zelf de mate van diepgang en detail bepalen.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft
een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles
in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te
vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode
te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
In ‘Zwart tij’ volg je advocaat en detective Jack Irish in zijn onderzoek om de zoon van
Des Connors te traceren. Nadat zoon Gary 60.000 dollar van zijn vader had geleend,
was hij plotseling van de aardbodem verdwenen. Tijdens de zoektocht stuit Jack al snel
op de invloedrijke miljonair Steven Levesque. Jack vertrouwt hem niet en zijn gevoel
wordt bevestigd als hij een schokkende ontdekking doet. Wat heeft Gary met deze
steenrijke man te maken en komt Jack er zelf zonder kleerscheuren af? ‘Zwart tij’ is
de opvolger van ‘Kwade schulden’ in de Jack Irish reeks. Peter Temple (1946 - 2018)
was een Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat
Jack Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade schuld’, ‘Zwart tij’ en ‘Dood
punt’. Ook de spannende thriller ‘Waarheid’ heeft grote bekendheid gekregen waar hij
tevens een Miles Franklin Award voor heeft ontvangen. Temple is in Australië zeer
geliefd om zijn misdaadromans en is drie keer bekroond met de Ned Kelly Award, de
hoogste Australische prijs in de thriller categorie.
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