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Na een roerige start in het sprankelende New York, heeft Angela Clark haar zaakjes
eindelijk goed voor elkaar. Ze heeft vergevorderde plannen voor een eigen tijdschrift,
ze is ten huwelijk gevraagd door haar Amerikaanse vriendje Alex, en sinds ze de
jackpot won in Las Vegas heeft ze een beduidend warmere band met haar
creditcardmaatschappij. Het enige probleem dat Angela nog hoeft op te lossen voor ze
al haar dromen kan waarmaken, is haar verlopen verblijfsvergunning. Om een nieuw
visum te kunnen aanvragen moet ze terug naar Londen. Dat betekent niet alleen een
weerzien met Louisa, haar hoogzwangere beste vriendin, maar ook dat ze haar
afschuwelijke ex Mark onder ogen moet komen. En misschien nog wel erger: haar
moeder... Kan Angela zich nog redden in haar oude leventje?
In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit voor
vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A. toegetakeld aan
op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te getraumatiseerd om haar
verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes verdwijnen die vermoord
teruggevonden worden. Jim vermoedt dat er een verband is tussen de verdwijningen
en hij denkt dat L.A. er meer van weet. Naarmate de lange, warme zomer vordert
ontdekt Jim steeds meer verdachten. Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en
geholpen door een bevriende politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
De auteur vertelt hoe hij, reizend door de Sahara, een opmerkelijk voertuig is
tegengekomen en zijn piloot, David Innes, een man met een opmerkelijk verhaal te
vertellen.
De illusionisten Dane en Mandy Collins hebben dertig jaar lang met veel succes shows
opgevoerd. Vlak voor ze met pensioen willen gaan, overlijdt Mandy. Terwijl Dane
terugdenkt aan hoe Mandy in 1970 in slaap viel tijdens een show, ontwaakt in 2010 een
jonge vrouw. Niet veel later tipt een vriend Dane over deze vrouw die spectaculaire
shows opvoert in een lokaal café. Dane is vooral ondersteboven van haar uiterlijk: ze
lijkt precies op het meisje dat hij veertig jaar geleden ontmoette.
Biografie van comédienne, zangeres en tv-persoonlijkheid Sylvia Millecam
(1956-2001).
Het sprekende hart van Louise Hay wil je helpen je kwaliteiten te ontdekken om vanuit
je eigen kracht de uitdagingen van het leven aan te gaan. Als we ons slachtoffer
voelen, hebben we de neiging om ons af te zonderen. We voelen pijn en angst en
blijven hopen dat iemand ons komt redden en dat hij onze problemen zal oplossen. Dit
boek wil je helpen je kwaliteiten te ontdekken, om zo een antwoord te vinden op de
uitdagingen van het leven – niet als slachtoffer, maar vanuit je eigen kracht. Je zult
merken dat je – als je verbinding maakt met je ‘Innerlijke Zelf’ – een bijdrage kunt
leveren aan een betere kwaliteit van je leven. Het is een mooi gevoel te beseffen dat je
niet afhankelijk hoeft te zijn van een ander en dat je het vermogen hebt zelf positieve
veranderingen in je leven te bewerkstelligen. Dat is heerlijk en bevrijdend! Louise Hay
laat haar liefdevolle licht schijnen op situaties waarmee we allemaal te maken hebben
en helpt je in je kracht te gaan staan. Het is tijd om te ontwaken en te beseffen dat je
veilig bent. Het is mogelijk het nieuwe te omarmen en (nog) gelukkiger te worden! Ben
je bereid te ontvangen? Het sprekende hart tilt je op. Je wordt er blij van. Een heerlijk
boek om cadeau te geven of te krijgen.
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Het is maandag 21 februari 1983, 02.35 uur. Een man van middelbare leeftijd,
schijnbaar volkomen gelukkig, kan opeens de slaap niet vatten. In de doorwaakte
uren begint hij zijn gedachten op te schrijven. Geleidelijk leren wij uit dit
nachtboek zijn vrouw Myriam en hun drie kinderen kennen. Maar het beeld dat
van hemzelf oprijst is niet dat van een liefhebbende echtgenoot en vader, al
beschermt hij haast grenzeloos zijn lievelingsdochter Catherine. Nacht na nacht
ligt hij wakker, piekert en doet verslag van zijn steeds angstiger wordende
dromen. Almaar meer slaappillen heeft hij nodig, steeds meer drank. Langzaam
verliest hij de greep op alles, terwijl zijn fragmentarische notities ons meer dan
een jaar in spanning houden: hoe loopt dit af?
Beschrijving van het complexe stelsel van elementaire deeltjes en hun
interacties, met theoretische achtergronden, technische hulpmiddelen en
wetenschappelijke onderzoekers.
Allah of Jezus?’ is het vervolg op Nabeel Qureshi’s succesvolle eerste boek ‘Ik
zocht Allah en vond Jezus’. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de
antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of
de kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is
Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een
thema dat nu actueler is dan ooit. Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en
verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin,
maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij
groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.
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
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is
een beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een
ongeluk is al snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze
haar halve leven verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij
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de racewereld!
Uitgelaten Op haar dertigste heeft Nina Sheppard schoon genoeg van haar
drukke baan bij een uitgeverij in de stad New York. Toevallig zoekt haar beste
vriendin, die een hondenuitlaatcentrale runt, een tijdelijke vervanger. Nina is gek
op honden, op wandelen in Central Park, en op rondsnuffelen in andermans huis.
Vooral het appartement van Daniel is spannend, want op fotos ziet hij er knap en
sportief uit. Nina kijkt in zijn post, zijn kasten, zijn computer, zijn zakken, en heel
af en toe (al geeft ze dit niet graag toe) in zijn vuilnisbak. Helaas heeft Nina
Daniel nog nooit echt ontmoet. Tot ze op een dag in zijn bad uitbundig ligt te
dromen en de voordeur hoort opengaan.
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk 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.
The world’s leading resource for to diagnosing and treating any injury—quickly,
safely, and effectively Unparalleled in its breadth and depth of expertly crafted
content, Trauma takes you through the full range of injuries you are likely to
encounter. With a full-color atlas of anatomic drawings and surgical approaches,
this trusted classic provides thorough coverage of kinematics and the
mechanisms of trauma injury, the epidemiology of trauma, injury prevention, the
basics of trauma systems, triage, and transport, and more. It then reviews
generalized approaches to the trauma patient, from pre-hospital care and
managing shock, to emergency department thoracotomy and the management of
infections; delivers a clear, organ-by-organ survey of treatment protocols; and
shows how to handle specific challenges in trauma?including alcohol and drug
abuse, and combat-related wounds?in addition to post-traumatic complications
such as multiple organ failure. 500 photos and illustrations Color atlas Numerous
X-rays, CT scans, and algorithms High-yield section on specific approaches to
the trauma patient A-to-Z overview of management of specific traumatic injuries
Detailed discussion of the management of complications
Buenos Aires, 1976. Kaddisj Poznan is een joodse hijo de puta hoerenzoon en
daarmee de ultieme verschoppeling in het Argentinië van de jaren zeventig. Hij
verdient zijn geld met het wissen van joodse grafteksten, om de achtergrond te
verhullen van diegenen die onder het huidige regime zoveel te vrezen hebben.
Wanneer Kaddisj zoon Pato plotseling verdwijnt, betekent dat de genadeslag
voor de familie. Wat volgt is een absurde, kafkaëske dwaaltocht van Kaddisj en
zijn vrouw Lillian door de duistere krochten van het ministerie van Buitengewone
Page 3/6

Bookmark File PDF Physics 207 9th Edition Cutnell And Johnson
Zaken, in een wanhopige poging hun zoon te redden. Het ministerie van
Buitengewone Zaken is het verbijsterende en nog niet eerder vertelde verhaal
van de joodse gemeenschap in Buenos Aires, aan de vooravond van de militaire
coup. Englander neemt de lezer mee op een hallucinerende reis door een wereld
van terreur, die elke verbeelding te boven gaat, maar die helaas maar al te
realistisch is. Het ministerie van Buitengewone Zaken is een monumentaal
romandebuut over het lot van de vermisten en van de Argentijnse joden; over
liefde en rouw, vaders en zonen.
Encyclopedie van het industrieel ontwerpen van de twintigste eeuw.
Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede,
honger en kou te bestrijden.
Als Kleine Beer op een dag de wijde wereld intrekt en Grote Beer voor de
gezelligheid meeloopt, laat hij zien wat hij allemaal al kan. Prentenboek met
grote, knusse illustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is
advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te
bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als Dylan Vogler,
bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in
een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat
de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende
koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger
naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de
burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en
invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een levensgevaarlijk web te
zijn geweest.
Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke keuze en ze hebben maar
één jaar samen De Amerikaanse Ella volgt haar droom: een jaar studeren aan de
universiteit van Oxford, in Engeland. Na dat jaar zal ze aan de slag gaan voor het
campagneteam van de eerste vrouwelijke presidentskandidaat van de Verenigde
Staten. Tot die tijd dompelt ze zich onder in de Engelse cultuur en literatuur.
Maar haar jaar verloopt anders dan verwacht. Haar poëziedocent Jamie blijkt
zeer aantrekkelijk, ook al blijft hij afstandelijk. Ze worden friends with benefits;
Ella is immers maar een jaar in het land. Langzaam ontdekt Ella echter dat Jamie
een groot geheim bij zich draagt, een geheim dat hun relatie – en Ella’s
toekomst – volledig zal veranderen. Als het einde van het universiteitsjaar nadert,
staat Ella voor de onmogelijke keuze: blijft ze of gaat ze terug? Een
onvergetelijke roman over een vastberaden jonge vrouw, een onweerstaanbare
man en de liefde die hen onherroepelijk zal veranderen.
Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In Makkelijk van Tammara
Webber wordt studente Jacqueline na een Halloweenfeestje aangerand. Terwijl
ze worstelt om uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op:
Lucas, haar redder in nood. En de mysterieuze Lucas verschijnt ineens op veel
meer plaatsen. Hij werkt bij Starbucks op de campus en zit in de collegezaal bij
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economie. Ondertussen heeft Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact
met bijlesleraar Landon. Landon is leuk en ongecompliceerd, terwijl Lucas van
alles voor haar lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem
aangetrokken.
De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een
allegaartje van Aardse minder-heden die besloten hun heil tussen de sterren te
zoeken. De afstammelingen daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van
het subcontinent Shant. In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome,
de Man zonder Gezicht, gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving:
iedere volwassen inwoner van Shant draagt een explosieve halsband met unieke
kleurcodering. Wie zich misdraagt, raakt letterlijk het hoofd kwijt! In kanton
Bastern groeit de jonge Mur op in de schaduw van de tempel van de Chilieten,
een misogyne religieuze orde die er de plak voert. Volgens de plaatselijke
gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als Zuivere Knaap alvorens zelf
Chiliet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien komen
er vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende geruchten
over moordende hordes rode barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af
waarom de Anome er niets aan lijkt te gaan doen... De Anome is het eerste boek
in de Durdane trilogie, en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere
versie van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de
Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse
spelling. Bevat 4 pagina's uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance
Integral Edition.
Een vrouw vecht tegen de dubbele moraal, overspel en bigamie in drie
generaties van haar Pakistaanse familie in Engeland.
Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen
in bedrijven en bij de overheid.
Het bloedstollende vervolg op Mortal Engines! Nu de grote tractiestad Londen compleet
vernietigd is, reizen Tom Natsworthy en Hester Shaw rond in hun luchtschip. Dan wordt hun
schip beschoten door gevechtsschepen. Op de vlucht voor de grimmige vliegeniers van de
Groene Storm bereiken ze net op tijd de ijsstad Anchorage. Maar Anchorage is niet veilig
meer. De stad is verwoest door een plaag en wordt door dieven – of misschien wel geesten –
achtervolgd. Om te overleven zet Anchorage koers naar het Dode Continent. Maar die weg is
niet zonder gevaar. In dit adembenemende vervolg op zijn bekroonde en verfilmde Mortal
Engines dompelt Philip Reeve lezers opnieuw onder in een meedogenloze en angstaanjagend
geloofwaardige wereld waarin steden elkaar opeten, verraad heel gewoon is en loyaliteit de
enige overlevingskans biedt.
De 18-jarige zoon van de beroemde schrijver Rudyard Kipling is vreselijk trots wanneer hij in
1915 naar het front in Frankrijk mag, maar niemand beseft dan hoe gruwelijk hij aan zijn einde
zal komen.
In dit angstaanjagende vervolg op Mo Hayders Vogelman moet Jack Caffery een verknipte
kidnapper opsporen en wordt hij daarbij geconfronteerd met zijn verleden. Meer dood dan
levend wordt het echtpaar Peach in hun huis in Londen aangetroffen: vastgebonden,
mishandeld en uitgedroogd. Van hun zoontje Rory en de dader ontbreekt elk spoor. Kinderen
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in de omgeving spreken van een ‘trol’ die hen lastigvalt. Verbeten stort rechercheur Jack
Caffery zich op het onderzoek. Een complicatie hierbij zijn Caffery's persoonlijke herinneringen
aan de nooit opgehelderde verdwijning van zijn broertje Ewan, vijfentwintig jaar geleden.
Gaandeweg het onderzoek komt er zoveel modder boven dat Caffery zelf door de stroom lijkt
te worden meegesleurd...
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