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Biografie van de uit Duitsland afkomstige compagniesdienaar, die bijna twintig jaar aan de Kaap en in Azië verbleef en zich nadien in
levendige reisverslagen zeer kritisch uitliet over het Nederlandse en Britse kolonialisme.
‘Een indrukwekkend, maar ook diep-menselijk verhaal.’ The Times Een stad van vier miljoen inwoners werd op 13 augustus 1961 van de
ene op de andere dag op wrede wijze in tweeën gedeeld. De Berlijnse Muur vertelt het beklemmende verhaal van een betonnen versperring
die bijna dertig jaar lang een stad, een land, eigenlijk de hele wereld verdeelde. Zwaar bewapende grenswachten die met scherp schoten,
waakhonden en meer dan 300 uitkijktorens maakten de Muur tot het symbool van een verscheurde wereld met ideologieën die lijnrecht
tegenover elkaar stonden. Dit boek is het ultieme en vooral menselijke relaas van een verdeelde stad en haar inwoners. Van ingenieus
bedachte ontsnappingspogingen die maar zelden slaagden, van de moedeloosheid en het ontbreken van welvaart en intellectuele vrijheid
voor miljoenen Oost-Europeanen. De Britse historicus, schrijver en vertaler Frederick Taylor werd bekend als redacteur en vertaler van de
dagboeken van Goebbels in het Engels. Hij is tevens de auteur van de bestseller Dresden Dinsdag 13 februari 1945. De pers over De
Berlijnse Muur: ‘Een buitengewoon boek, dat de perfecte balans houdt tussen historische analyse en menselijke verhalen. Met verve
geschreven.’ Literary Review ‘Een geweldig aangrijpend verhaal.’ Bookseller
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
Symbolisch verhaal over een zeemeeuw in wiens gedachten en levenswijze de auteur zich tracht te verplaatsen.
Tijdens een concert voor de president in Washington ziet pianiste Liesl Bower een bekend gezicht in het publiek. In een klap gaat ze vijftien
jaar terug in de tijd, naar de verschrikkelijkste dag van haar leven. Op die dag moest ze aanzien hoe haar muziekleraar in Moskou werd
vermoord en ontdekte ze dat hij spioneerde voor Rusland. De man die nu in haar publiek zit was er ook bij, en nu is hij terug - met Liesl op
zijn netvlies.

De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op
de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één
manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn
beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in
Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht,
fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn
eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de
New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961)
is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en
verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland
alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de
International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend
geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten
van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
In Duitland zijn de joden meer dan ooit kop van jut. De zopas ingevoerde Neurenberger Wetten definiëren haarscherp de
begrippen 'Duitser' en 'Jood'. Ook het Grand Prix-circuit ontsnapt niet aan de politiek. Zo moet koste wat kost een Italiaan
in Tripoli winnen. Dit tot groot ongenoegen van Hans Stuck die zijn zinnen op de overwinning heeft gezet.
Deel 4 van de Napolitaanse romans: de adembenemende ontknoping Na De geniale vriendin, De nieuwe achternaam en
Wie vlucht en wie blijft verschijnt in oktober het langverwachte vierde en laatste deel van de Napolitaanse romans van
Elena Ferrante. Het verhaal van het verloren kind is de adembenemende ontknoping van de saga van de briljante,
geschoolde Elena en de vurige, onbeheersbare Lila. Beide vrouwen zijn volwassen: de grote ontdekkingen van het leven
zijn gedaan, zijn grillen en verliezen zijn verdragen en geleden. Beide vriendinnen hebben gevochten om te ontsnappen
aan de Napolitaanse volksbuurt waar ze opgroeiden. Elena heeft gestudeerd, is getrouwd, naar Florence verhuisd, heeft
kinderen gekregen en is inmiddels een gevierd schrijfster. Lila is er daarentegen nooit in geslaagd los te komen van haar
geboortestad. Ze is weliswaar succesvol ondernemer geworden, maar haar succes heeft haar dichter gebracht bij de
vriendjespolitiek, het chauvinisme en de georganiseerde criminaliteit die de buurt in hun greep houden. Tegen de
achtergrond van een verleidelijk en gevaarlijk Napels en een wereld die voortdurend verandert, vertelt Elena Ferrante
met ongeëvenaarde eerlijkheid en glans het verhaal van Elena’s en Lila’s levenslange vriendschap. ‘The New York
Times zette het in de top tien van de beste boeken. Het werd genomineerd voor de Man Booker International Prize. Nu is
het ook toegankelijk voor Nederlandse lezers.*****’ NRC Handelsblad
Index with coverage from 1906 to 1980.
A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
Abbie Devereaux wacht in het donker. Ze is geblinddoekt en vastgebonden aan handen en voeten. Ze weet niet waar ze is en kan zich niet
herinneren wat er is gebeurd. Ze hoort een stem in het donker. Een man die ze nooit ziet voert haar en praat tegen haar. Hij belooft haar in
leven te houden, maar toch zal ze sterven, net zoals de anderen. Ze probeert te overleven. Ze telt de seconden als ze alleen is. Ze vertelt
zichzelf verhalen, denkt terug aan gebeurtenissen uit haar verleden, maakt plannen, praat tegen haar gijzelnemer en neemt zich voor te
ontsnappen. Terug naar het normale, alledaagse leven zonder zorgen, weg van angstige eenzaamheid en terug naar de bewoonde wereld.
Wat ze naliet van T.R. Richmond is een must voor fans van Het kaartenhuis en Gone Girl. Toen de jonge vrouw Alice Salmon een jaar
geleden verdronk, maakte die schokkende gebeurtenis veel los. In het nieuws, op internet, via e-mail en sms’jes, iedereen had het over haar
en over wat er precies was gebeurd. Antropoloog Jeremy Cooke begint het leven van Alice aan de hand van dagboeken en blogs te
reconstrueren. Dan blijkt dat Alice en haar dierbaren iets te verbergen hebben. Het bijzondere aan Wat ze naliet van T.R. Richmond is dat
deze thriller is opgebouwd uit onder andere dagboekfragmenten, blogs en brieven. De lezer kruipt in de huid van Jeremy Cooke en wordt zo
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meegezogen in het mysterie Alice. ‘Wat een plezier om een thriller te lezen die zo ambitieus is en vol zit met emotie en spanning. Bravo!’ –
Nicci French
De held is stapelverliefd op de godin van Mars. Helaas is ze beloofd aan Kulan Tith, Jeddak van Kaol. Op Barsoom kan niets een verbintenis
tussen een man en vrouw verbreken, behalve de dood, hoewel de nieuwe vrijer de dood misschien niet veroorzaakt. Het is dus dat ze geen
van hem zal hebben. Deze situatie laat de held in een hachelijke situatie.
Verder leven zonder gezicht Gillian is een succesvolle tv-presentatrice, ze is een mooie vrouw, ze heeft een vaste relatie met Matthias, ze
heeft haar leven volledig onder controle. Op een avond heeft het stel na een ruzie een ongeluk, hun auto ramt op de natte straat een ree.
Matthias sterft, Gillian wordt wakker in het ziekenhuis met een verwoest gezicht. Terwijl zij langzaam weer op krachten komt moet zij een
tragedie zien om te vormen tot een nieuw begin. Nacht is de dag werd vertaald door Gerrit Bussink, die in 2015 werd onderscheiden met de
Straelener Übersetzerpreis.
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.
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.
Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times literary supplement, Times educational supplement, Times educational supplement
Scotland, and the Times higher education supplement.
‘De vette jaren is een combinatie van een thriller en een genuanceerd exposé over China in 2013.’ – de Volkskrant
Jij zou medelijden met me hebben, nietwaar? Ik ben eenzaam, platzak, verlamd en net achtentwintig. Maar ik knip met mijn vingers in je
gezicht en met een zelfde arrogantie heb ik medelijden met jou. Ik heb medelijden met je rimpelloze geluk en de bewegingloze sereniteit van
je geest. Ik prefereer mijn eigen kwelling. Ik ben stervende, maar jij bent al een lijk. Jij hebt nooit echt geleefd. Jouw lichaam is nooit
geranseld totdat het tintelt van leven door een hopeloos verlangen om te beminnen, te weten, te handelen, te slagen.' Zo richt W.N.P.
Barbellion, die in 1919 op dertigjarige leeftijd overleed, zich tot de lezer. De dagboeken van Barbellion zijn wrang, groots, aangrijpend. Ze zijn
ontsproten aan het brein van een man die door het leven getreiterd werd, een man wiens wanhopig vitalisme en grote ambities voortdurend
door een slechte gezondheid gefnuikt werden. Zijn dagboek werd het levenswerk dat hij de wereld wilde nalaten. Bruce Frederick Cummings,
zoals Barbellion werkelijk heette, gaf al jong blijk van een fanatieke belangstelling voor de natuur, en het eerste deel van de dagboeken staat
in het teken van deze passie. . Zijn Londense periode wordt gekenmerkt door een geleidelijk aftakelende gezondheid - hij lijdt aan een
speciale, zeldzame vorm van multiple sclerose - en steeds grotere eenzaamheid. Hij zwerft door de straten, ligt ziek op zijn huurkamer en
smacht naar vrouwelijk gezelschap. Uiteindelijk wordt zijn liefde voor Eleanor Benger beantwoord. Haar onvoorwaardelijke liefde staat
centraal in het laatste deel van het dagboek. In een plaatsje vlak bij Londen slijt Barbellion zijn laatste levensdagen, tegen het einde bijna
totaal verlamd. * De jonge natuurvorser in deze journaalachtige herinneringen is zich op tragische wijze bewust van een tergend traag
naderende dood die de snel geringer wordende genietingen van het leven op waanzinnig makende wijze intensiveert. - H. G. Wells
NRC HANDELSBLAD: 'Somberstop – Eindeloos piekeren, daar kun je ook gewoon mee ophouden.’ Een baanbrekende methode om uit je
dip te komen. Zelfs sceptici zijn enthousiast. Pia Callesen presenteert een beproefde, baanbrekende methode in 'Leef meer, denk minder' om
uit een dip te komen. De oorzaak van neerslachtigheid en depressie is vaak te veel denken. We analyseren eindeloos wat we hebben
gezegd en gedaan of de beslissingen die we moeten nemen. Maar het werkt niet. In dit boek vind je een radicale strategie om de controle
over je denkprocessen terug te krijgen en je weer goed te voelen. 'Leef meer, denk minder' leidt je naar een beter leven doordat je leert hoe
je de aandacht beheerst die je aan je gedachten besteedt. ## ‘Zorgeloos leven uit een boekje leren. Het zal ook niemand verbazen dat ik er
niets van verwachtte... Maar tot mijn verbazing raakte het me diep.’ – Ellen de Bruin, NRC HANDELSBLAD Dr. Pia Callesen is
gespecialiseerd in Meta Cognitieve Therapie (MCT). Pia heeft ruim 15 jaar ervaring in de klassieke cognitieve gedragstherapie en is
specialist in de MCT methode. Ze heeft in de loop der jaren regelmatig individuele supervisie en coaching ontvangen van professor Adrian
Wells (grondlegger van MCT). Haar boek Leef meer, denk minder is een ongelooflijke bestseller in Denemarken met 75.000 verkochte
exemplaren (op een inwoneraantal van 5,8 miljoen!). Ook staat het staat sinds verschijning bijna onafgebroken in de Top 50 bestsellerlijst
van Denemarken (Saxo). En zijn de rechten wereldwijd verkocht.
Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Spanish, Dutch.Dit compacte pocketbook biedt een
samenvatting van A Guide to the Project Management Body of Knowledge, beter bekend als PMBOK® Guide. Het biedt een snelle
introductie en een helder gestructureerd overzicht van dit framework voor projectmanagement. Deze pocketguide is bestemd voor iedereen
die meer wil weten over de PMBOK® Guide of over een systematische aanpak voor projectmanagement. Dit boek is ook zeer nuttig voor
projectteamleden in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van de PMBOK® Guide.De doelstelling van dit pocketboekje is:- Snel inzicht
bieden in de inhoud van de PMBOK® Guide en van het Project Management Institute (PMI) als organisatie.- Bewustwording creëren bij een
breder publiek over de waarde voor hen van de PMBOK® Guide en PMI. Het behandelt de essentiële onderwerpen en thema s op het
gebied van projectmanagement volgens de PMBOK® Guide: - de essentiële terminologie en definities binnen het vakgebied
projectmanagement;- een beknopt overzicht van de activiteiten van PMI Inc., en de standaarden die door deze organisatie zijn ontwikkeld:
PMBOK® Guide, Standard for Project Portfolio Management, Standard for Program Management en andere standaarden.- de essentie van
de Projectlevenscyclus en -organisatie. - de essentiële kennisgebieden en processen van projectmanagement.De inhoud van dit boek is
gebaseerd op de PMBOK® Guide 5th edition uit 2013. Kortom, dit boekje is een complete maar beknopte beschrijving van de PMBOK®
Guide, voor iedereen die te maken heeft met projecten of projectmanagement, en dat voor slechts 15,95!
Jaren geleden is er uit een museum in Bagdad een oud Fenicisch beeld gestolen dat bekend staat als de Navigator. Er blijken mensen te zijn
die er alles aan doen om het in handen te krijgen. Het eerste slachtoffer is een handelaar in antiquiteiten. De tweede man op de lijst is een
onderzoeker van de Verenigde Naties. Kurt Austin schiet te hulp met zijn NUMA-team. Hun zoektocht voert naar de verloren schatten van
koning Salomon, een mysterieus pak documenten dat door Thomas Jefferson is gecodeerd, en eentopsecret-project dat de wereld voor altijd
kan veranderen... 'Vlot geschreven, spannende maritieme actiethriller.' NBD | Biblion 'Clive Cussler staat wat avonturenromans betreft op
eenzame hoogte.' Hebban.nl Clive Cussler schreef ruim dertig bestsellers, waaronder de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin en Isaac
Bell. Hij heeft inmiddels al meer dan drie miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen.Cussler woont in Arizona, VS. Zie ook:
www.numa.net.
Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke keuze en ze hebben maar één jaar samen De Amerikaanse Ella volgt haar droom: een
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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.
Drie vrouwen zijn gewurgd in de geborgenheid van hun eigen huis. Er lijkt een sadistische moordenaar aan het werk die de vrouwen gekend
moeten hebben, want in geen van de gevallen zijn inbraaksporen gevonden. Dit is vooralsnog het enige aanknopingspunt voor Maeve
Kerrigan in haar onderzoek. Steeds meer informatie wijst naar een zeer onwaarschijnlijke dader: haar eigen collega Josh Derwent.
Aanvankelijk weigert Maeve te geloven dat Josh meer zou kunnen weten, maar geheimen uit zijn verleden beginnen zich te ontrafelen: het is
niet de eerste keer dat hij van moord wordt beschuldigd. En hoe goed kent ze hem nou echt? Met De vreemde bekende bewijst Casey
opnieuw dat ze een thrillerschrijfster van formaat is: ze biedt personages die zich sterk ontwikkelen, een spannende plot en een lekker
leesbare stijl.
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