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Praktische gids voor startende ondernemers voor
het opstellen van een ondernemingsplan.
Wie slim is en goed nadenkt over leven en carrière,
is vaker succesvol. Maar zijn slimme mensen
daardoor ook vaker gelukkig? Niets is minder waar.
Onderzoek wijst er zelfs op dat de voorwaarden voor
succes geluk juist in de weg staan. Raj Raghunathan
kon het niet geloven en ging op onderzoek uit. Hij
verslond alles wat de wetenschap hem kon bieden
op het gebied van geluk. In dit boek neemt hij je mee
op een avontuurlijke zoektocht naar de betekenis
van geluk. Hij ontdekte hardnekkige misvattingen en
kwam tot verrassende inzichten. Zo is vrijgevigheid
niet alleen de sleutel tot geluk, maar leidt het ook tot
duurzaam succes, en kun je beter onzekerheid
omarmen dan grip te willen hebben op alle aspecten
van je leven. Als je zo slim bent, waarom ben je dan
niet gelukkig? laat zien hoe je verkeerde aannames
kunt vervangen door voorwaarden en gewoontes die
wél leiden tot een gelukkig leven.
‘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
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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
Deze geheel geactualiseerde tweede editie is
geschreven voor de huisarts en
praktijkondersteuner. Nieuwe hoofdstukken zijn er
toegevoegd over eheath en Ketenzorg
Dit boek gaat in op de (veranderende) rol van de
huisarts, nu en in de toekomst, bij de zorg rondom
de oncologische patiënt in de dagelijkse praktijk. In
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een inleidend deel komen algemene onderwerpen
aan bod zoals incidentie, prevalentie en sterfteaantallen. Daarnaast gaat het in op preventie en
nieuwe behandelmethoden, revalidatie, de
organisatie van de oncologische zorg in Nederland
en Vlaanderen en de rol van de huisarts bij
palliatieve zorg. In het tweede deel worden, aan de
hand van casuïstiek, de volgende vormen van
kanker besproken: colorectale kanker, borstkanker,
prostaatkanker, longkanker en gepigmenteerde
huidkanker. Hierbij wordt vooral ingegaan op de rol
van de huisarts: vanaf het eerste contact bij de
klacht (diagnostiek, verwijzing), de rollen die de
huisarts heeft voor de patiënt en familie tijdens de
behandeling van de specialist, tijdens het
controletraject bij het signaleren van
langetermijneffecten en bij het palliatieve traject. Er
wordt verder ingegaan op palliatieve
behandelmogelijkheden, meest voorkomende
metastasen en langetermijneffecten aan de orde.
Oncologie verschijnt in de reeks Praktische
huisartsgeneeskunde. In deze reeks verschijnen
uitgaven met praktische en klachtgerichte informatie
over de verschillende deelgebieden van de
huisartsgeneeskunde. Oncologie is in de eerste
plaats geschreven voor huisartsen, al dan niet in
opleiding. Maar ook voor gespecialiseerde
verpleegkundigen, nurse practitioners, physician
assistants, basisartsen, praktijkondersteuners en
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medische studenten biedt het veel relevante
informatie.
Multivariable Mathematics combines linear algebra
and multivariable mathematics in a rigorous
approach. The material is integrated to emphasize
the recurring theme of implicit versus explicit that
persists in linear algebra and analysis. In the text,
the author includes all of the standard computational
material found in the usual linear algebra and
multivariable calculus courses, and more,
interweaving the material as effectively as possible,
and also includes complete proofs. * Contains plenty
of examples, clear proofs, and significant motivation
for the crucial concepts. * Numerous exercises of
varying levels of difficulty, both computational and
more proof-oriented. * Exercises are arranged in
order of increasing difficulty.
De Cock wordt geconfronteerd met een moord die
doet denken aan een ordinaire afrekening in het
criminele circuit. Het onderzoek is nog maar net
opgestart of er vindt een wurging plaats... De Cock
en moord op bestelling begint met wat lijkt op een
ordinaire afrekening in het criminele circuit. Op een
avond wordt een jongeman in de deur van zijn
woning aan de Prinsengracht neergeschoten. De
dader is voortvluchtig. De vriend van de jongen doet
zijn verhaal aan rechercheur De Cock (met
ceeooceekaa) van het aloude politiebureau aan de
Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met
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de milieubeweging. Hij ontwikkelde een schone
motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die
belangen hebben bij de olie-industrie. Nog voordat
De Cock en zijn kompaan Vledder hun verdenkingen
hebben kunnen natrekken, en woorden als liquidatie
en huurmoordenaar een echte betekenis hebben
kunnen krijgen, dient zich een nieuwe moord aan:
een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal
gewurgd. Niet eerder werd het rechercheurspaar
binnen zo'n korte tijd met zulke uiteenlopende zaken
geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste
bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door
criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich
inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar
de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke
plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild
vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de
eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten
werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het
ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,
James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring
van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van
wind De ring van de hemel
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur
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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?
Praktische gids voor een manier van bedrijfsvoering waarbij
met minder inspanningen en minder investeringen betere
resultaten worden geboekt.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er
een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn
beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima
voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze
een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets
wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en
nu is alles anders...
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De Bijbelverklaring van Jacob van Nuys Klinkenberg
verscheen in de periode 1780 tot 1795 in 27 banden. Aan de
eerste drie delen werd medewerking verleend door G.J.
Nahuys. Ieder bijbelboek wordt vooraf gegaan met een
uitgebreide inleiding. De bijbeltekst is voorzien van beknopte
uitbreidingen en ophelderende aanmerkingen. Deel 3 Leviticus & Numeri
Medische Terminologie, Pathologie' is een leerboek voor
doktersassistenten en medisch secretaresses in opleiding,
maar is ook geschikt voor hen die werkzaam zijn bij
zorgverzekeraars, overheid, GGD of Arbo-dienst, waar zij uit
hoofde van hun functie veel te maken hebben met medische
termen en worstelen met de betekenis ervan. Speciaal voor
hen is dit boek geschreven. Het behandelt in vogelvlucht de
belangrijkste medische termen en brengt ze met elkaar in
verband. Door deze opzet is het ook voor verpleegkundigen
een handig naslagwerk. Het boek is een vervolg op
'Medische Terminologie - Anatomie en fysiologie', maar is ook
goed zelfstandig te gebruiken. De auteurs Mellema en
Sterken hebben beiden na een loopbaan als huisarts gewerkt
bij een zorgverzekeraar en hebben beiden jarenlange
ervaring met het geven van onderwijs aan o.a. medisch
secretaresse in opleiding. De derde druk is inhoudelijk niet
gewijzigd ten opzichte van de tweede druk.
Psychiater Andrew Marlowe heeft twee passies: zijn werk en
het schilderen. Hij is vrijgezel en leidt een overzichtelijk leven.
Wanneer de beroemde kunstschilder Robert Oliver zijn
patiënt wordt nadat hij gepoogd heeft een doek in de National
Gallery of Art met een mes te bewerken, wordt Marlowes
geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk
geheim de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem naar de
twee vrouwen die Oliver het beste gekend hebben - en naar
een drama dat zich in de bloeiperiode van het Franse
Impressionisme heeft afgespeeld. Elizabeth Kostova's
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meesterlijke nieuwe roman voert ons van Washington naar
Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse psychiater
naar de ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde
naar laatste liefde. Zwanenroof is een verhaal over obsessie
en toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over
trouw - die aan een ander en die aan jezelf. '
De laatste decennia laten een spectaculaire groei zien in
deelname aan en belangstelling voor sport. Parallel hieraan
zijn grote veranderingen zichtbaar in de organisatorische
infrastructuur van de sport: de opmars van een veelzijdig
commercieel sportaanbod, nieuwe non-profit initiatieven en
een groeiende betrokkenheid van de overheid. Niet alleen de
verandering, maar ook de continuïteit is opmerkelijk. Want
nog altijd is de traditionele voor-en-door-ledensportvereniging een dominante factor in de sportwereld. Het
nieuwe en zich vernieuwende sportaanbod vormen het
aandachtsgebied van het lectoraat Sportbusiness
Development en staan centraal in deze Openbare Les.
Midden op een marktplein valt een man neer. De mensen om
hem heen schrikken terug als ze zijn verminkingen zien. Wat
ze onmogelijk achtten, is gebeurd: de pest is naar Engeland
gekomen. De stedelingen raken in paniek en vluchten weg.
Tijdens de vlucht worden negen mensen tot elkaar
veroordeeld. De verhalen die zij vertellen zijn onbetrouwbaar,
de enige die de waarheid lijkt te spreken is het kind Narigorm,
maar haar gruwelijke voorspellingen houden iedereen op
afstand. Ondertussen rukt de pest van alle kanten op. De
angst en het wantrouwen zijn groot en de onderlinge
verhoudingen worden nog grimmiger wanneer een van hen
dood wordt aangetroffen. Bevindt het kwaad zich ook in hun
midden?
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
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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?
Zodra Jacob Hornblower ontdekt wat er met zijn verdwenen
broer is gebeurd, reist hij naar het verleden om hem bij
zinnen te brengen en terug te halen. Maar bij Calebs berghut
stuit hij op Libby’s mooie, temperamentvolle zusje, Sunny die blijkbaar niet weet dat Caleb en hij uit de toekomst
komen. En die totaal niet van hem onder de indruk lijkt te
zijn... Dit verhaal is eerder verschenen
Acht jaar in handen van mijn ontvoerder Op 23 augustus
2006 om 12.53 uur vlucht een bleke jonge vrouw haar vrijheid
tegemoet. Dit is het moment waar de 18-jarige Natascha
Kampusch op heeft gewacht sinds de dag dat ze als 10-jarig
meisje op weg naar school werd ontvoerd. Na 8 jaar
gevangenschap in een onopvallend Oostenrijks rijtjeshuis,
schokt en verbijstert haar verhaal de hele wereld. Hoe
overleefde zij een jeugd opgesloten in een kelder? Wat voor
jonge vrouw was daaruit tevoorschijn gekomen? Wat voor
man was Wolfgang Priklopil, haar ontvoerder die nog
diezelfde avond van de ontsnapping voor de trein sprong? En
wat had hij van Natascha gevergd? Terwijl de dagen en
weken verstrijken en Natascha's tv-interview de publieke
nieuwsgierigheid bevredigt, beginnen de vragen van toon te
veranderen. Wat voor relatie hadden de kidnapper en zijn
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slachtoffer precies? Waarom had Natascha zo lang gewacht
met haar ontsnapping? Is het waar dat haar ouders Priklopil
van vroeger kenden? Journalisten Allan Hall en Michael
Leidig hebben deze zaak vanaf 1998 gevolgd. Ze hebben
gesproken met politiemensen, advocaten, psychiaters en
naaste familieleden van Natascha. Hun unieke, indringende
verhaal werpt een verhelderend licht op een even raadselachtige als verbijsterende ontvoeringszaak.
In het 14e eeuwse Devon worden weggelopen horigen
meedogenloos gestraft als ze door hun heer werden gepakt.
Maar als Peter Bruther de havezaat van sir William Beauscyr
ontvlucht, stelt hij zich onder bescherming van de Engelse
koning. Als Bruther opgehangen wordt aangetroffen, moet
baljuw Simon, bijgestaan door de voormalige tempelridder sir
Baldwin, onderzoek doen naar deze koelbloedige moord. Als
er vervolgens nog twee moorden worden gepleegd, zijn alle
ingrediënten aanwezig voor een ijzingwekkende climax. In
zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock
weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met
een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse
Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers!
Verschenen in deze reeks: De laatste tempelridder, De heks
van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk,
Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het
klooster en De dood van de erfgenaam.
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
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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.

Robert Ludlum & James Cobb, Het Noordpool conflict
Binnen de CIA bestaat een geheime afdeling die
rechtstreeks onder bevel van de president staat en
alleen wordt ingezet als alle andere kanalen
ontoereikend zijn gebleken. De leidinggevende van deze
afdeling is kolonel Jon Smith. De codenaam voor deze
eenheid is Covert One. Op een ruig, onherbergzaam
eiland ten noorden van Canada vinden expeditieleden de
resten van een Russische bommenwerper uit de tijd van
de Koude Oorlog. Slechts weinig mensen weten dat de
lading nog steeds gevaarlijk is: twee ton actieve antrax.
Kolonel Jon Smith moet samen met een CIA-agent en
een knappe maar gevaarlijke vrouwelijke wapenexpert
de vondst veiligstellen. Maar de oude bommenwerper
verbergt een geheim dat een derde wereldoorlog kan
ontketenen... Robert Ludlum brak op zijn veertigste door
met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan.
Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd
met Matt Damon in de hoofdrol.
De medische illustraties van dr. Frank Netter oogsten,
zelfs jaren na zijn dood, veel lof van artsen uit de hele
wereld. Hij wordt gezien als de belangrijkste medische
illustrator van het menselijk lichaam en de werking
ervan. Zijn prachtige illustraties zijn gebundeld in een
collectie van 8 delen, elk toegewijd aan een specifiek
stelsel van het menselijk lichaam. Deze serie kreeg de
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naam 'The Netter Collection of Medical Illustrations' en is
een echte klassieker geworden die nog steeds dagelijks
door duizenden medici en studenten wordt
geraadpleegd. Sinds het verschijnen van de eerste
uitgave in 1948 is er nog nooit een Nederlandse editie
verschenen. Na ruim 65 jaar komt hier echter
verandering in met de uitgave 'De Netter Collectie van
Medische Illustraties, Ademhalingsstelsel. Dit imposante
geactualiseerde boekwerk van 640 pagina's, en ruim 750
illustraties, biedt de lezer een fascinerende visuele reis
door ons ademhalingsstelsel. Aan bod komen onder
andere de fysiologie, diagnostiek en anatomie van ons
ademhalingsstelsel. Tevens worden uiteenlopende
longaandoeningen zoals COPD, astma en pulmonale
hypertensie op een verbluffende gedetailleerde wijze in
beeld gebracht. Deze Nederlandse vertaling, bewerkt
door longarts dr. S. de Hosson, mag daarom niet
ontbreken in de boekenkast van longartsen, huisartsen,
overige zorgprofessionals en studenten geneeskunde.
In De grote vragen snijdt Donald Palmer de belangrijkste
thema's aan die vanaf de Griekse oudheid centraal staan
in de westerse filosofie zoals de reden van ons bestaan
en de begrippen vrijheid, kunst, politiek en ethiek. Aan
de hand van ca. 500 door hem zelf gemaakte illustraties
bespreekt Palmer op toegankelijke en humoristische
wijze wat de grote filosofen over deze onderwerpen naar
voren hebben gebracht. Hij maakt met zijn boek duidelijk
dat waarlijk filosofisch onderzoek ons verrassende
inzichten kan verschaffen en een bevrijdende ervaring
kan zijn.
Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies,
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stipt en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake,
haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie benen
heeft, tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend
die haar wel eens mee uit wil nemen. Wát? Nooit van
Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn mooie
onschuldige Emily, dan is hij het zelf. Hoewel Emily zich
gevleid voelt door Jakes onverwachte aandacht, is ze
erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel en
nonchalant hij zijn affaires in de regel beëindigt. En
waarom zou het bij haar anders gaan?
Sinds 11 september 2001 - en vooral sinds de moord op
Theo van Gogh - staan moslims en de islam vaak
negatief in het middelpunt van de publieke
belangstelling. Uitingen van islamofobie vindt men op
internet, in uitspraken van de PVV en in geweldsacties
tegen moskeeën. Het Nederlandse
antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu deze
islamofobische ideologie is doorgedrongen tot in het
centrum van de politieke macht. Donderdag 12 januari
verschijnt Islamofobie en discriminatie, de eerste
publicatie waarin het verschijnsel islamofobie als effectief
mechanisme van sociale uitsluiting in volle omvang voor
het voetlicht wordt gebracht, met onder meer gegevens
over discriminatie op internet en cijfers over geweld
tegen moskeeën. Weerklank in Nederland Wat is
islamofobie precies? Wat zijn de aard en achtergronden
van dit verschijnsel? Hoe ontstaan negatieve gevoelens
jegens moslims? Waar vinden uitingen van geweld
plaats? Is Nederland de frontlinie in de clash of
civilizations, zoals internationaal wordt beweerd? Op
deze vragen wordt in dit boek ingegaan. Onderzoeker
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Van der Valk laat zien hoe deze ideologie in de loop der
tijd een steeds krachtigere politieke vertaling heeft
gevonden; na de uitlatingen van VVD-politicus
Bolkestein, Fortuyn en Hirsi Ali tenslotte het verhaal van
Wilders en de PVV waarin islamofobie een centrale
plaats inneemt. Met een voorwoord van Ernst Hirsch
Ballin, Hoogleraar rechten van de mens (Universiteit van
Amsterdam) en Nederlands en Europees constitutioneel
recht (Tilburg University). Deze publicatie kwam mede
tot stand door een opdracht van het Euromediterraan
Centrum voor Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO).
Edie Jennings groeit als middelste van drie dochters op
in de schaduw van haar moeder en oudere zus. Ze heeft
het gevoel zowel thuis als op school niet helemaal op
haar plek te zijn. Maar dan ontmoet ze Ricky. Voor het
eerst voelt Edie hoe het is om verliefde te zijn en
begeerd te worden. Lang duurt deze liefde echter niet,
want het noodlot slaat toe in de familie Jennings. Vele
jaren later, als Edie zelf kinderen heeft, komen zij en
haar zussen weer bij elkaar. De gebeurtenissen van toen
werpen nog steeds een schaduw over de levens van de
drie vrouwen.
De benadering is Foucauldiaans: hoe functioneren
betekenissystemen in de concrete context van het
dagelijkse leven. Dit boek laat zien hoe aan het eind van
de negentiende eeuw vrouwen ‘modern’
consumptiegedrag werd aangeleerd en hoe vrouwen
daardoor zichzelf gingen zien en manifesteren als
autonome, creatieve en authentieke ‘individuen’. Dit
leerproces wordt in het boek concreet zichtbaar gemaakt
aan de hand van een aantal modebladen die in
Page 14/17

Access Free Shifrin Multivariable Mathematics
Solutions F X F A
Nederland verschenen in de periode 1880-1914. De
analyse van de teksten laat zien dat de redactrices zich
systematisch van zowel liberale (vrijheid en keuze) als
romantische individu-opvattingen (originaliteit en
harmonie) bedienden om hun modediscours vorm te
geven. Ook de reformbeweging, die zich als tegenpool
van de gevestigde mode presenteerde, maakte gebruik
van de individualistische logica die aan het dominante
modediscours ten grondslag lag.
Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan, die nooit
had gedacht in Gatlin het meisje van zijn dromen te vinden en
niet kon verzinnen dat hij ooit zo graag terug zou willen naar
het saaie stadje, moet nu hemel en aarde bewegen om terug
te gaan naar de plek die hem zo dierbaar is. In Gatlin
probeert Lena er alles aan te doen om Ethans terugkeer
mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor oude vijanden
vertrouwen en het leven van anderen op het spel zetten. Ver
van elkaar proberen Ethan en Lena opnieuw samen hun lot te
herschrijven. De aflossing is het zinderende slot van deze
must-read paranormal romance. Ethan en Lena zijn de
nieuwe Bella en Edward.
De dromerige Binyavanga Wainaina groeit op in de
Keniaanse middenklasse, een chaos van luide en kleurrijke
geluiden: de föhns in zijn moeders schoonheidssalon,
fietsbellen, monteurs in Nairobi, de muziek van Michael
Jackson en op de achtergrond altijd het aanstekelijke gelach
van zijn broer en zus. Hij hoort erbij, maar zoekt naar zijn
eigen identiteit. Boeken vormen zijn toevluchtsoord. Terwijl
Wainaina een intieme inkijk geeft in zijn leven en groeipijnen,
verandert de politieke situatie in zijn land drastisch en
daarmee zijn kijk op alles wat hij tot dan toe vanzelfsprekend
vond. Wainaina’s blik is kritisch zonder ooit aan warmte en
humor in te boeten. ‘Van een onbekommerde virtuositeit.’ –
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New York Times Book Review
Margo Crane woont met haar vader in een kleine boerderij
aan de oever van de rivier de Stark. Sinds haar moeder jaren
geleden wegliep is Margo veranderd in een zwijgzame tiener,
die vaak te vinden is op haar boot. Haar grote passie is jagen
en schieten; ze is een van de beste schutters van het dorp.
Maar hoe teruggetrokken ze ook leeft, de zestienjarige Margo
blijft niet onopgemerkt: ze is jong en knap. Wanneer haar
kinderlijke vertrouwen op een vreselijke manier geschonden
wordt en de familie de rijen sluit om haar reputatie niet op het
spel te zetten, rest Margo nog maar één uitweg. Na een
gerichte wraakactie zoekt ze haar toevlucht op haar boot. Ze
besluit de rivier af te varen; op de vlucht voor haar familie en
op zoek naar haar moeder. Maar de rivier is een gevaarlijke
plek voor een jonge vrouw alleen en Margo moet alles op
alles zetten om te overleven. Met Aan de rivier heeft Bonnie
Jo Campbell een weergaloze roman geschreven over een
jong, onverschrokken meisje dat je direct in je hart sluit. In
lyrisch proza en met veel gevoel voor sfeer en omgeving
neemt de schrijfster de lezer mee naar het ruwe platteland
van Noord-Amerika.
Zonder reukvermogen, vervliegt alle smaak. Na het ongeluk
proefden mijn papillen zout, zoet, bitter en zuur. Maar daar
bleef het bij. Terwijl mijn gebroken bekken en gescheurde
kruisbanden uiteindelijk genazen, bleef melk een vieze
vloeistof, biefstuk een slijmerig stuk rubber en ijs was alleen
maar heel koud. De heerlijke geur van versgebakken brood,
een chocoladereep of pas gemaaid gras, maar ook de geur
van bedorven melk of de vuilniszak die nodig vervangen moet
worden; van de ene op de andere dag ruikt Molly Birnbaum
het niet meer. Terwijl ze aan het hardlopen is, wordt ze
aangereden door een auto. Tijdens het herstel van een
gebroken bekken en een schedelbasisfractuur komt ze
erachter dat ze helemaal niets meer kan ruiken en proeven.
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Mollys droom om chef-kok te worden valt in duigen, maar ze
zit niet bij de pakken neer en gaat op onderzoek uit om
erachter te komen hoe ze haar reuk- en smaakvermogen
terug kan krijgen. Ze ontmoet experts zoals auteur Oliver
Sacks en parfumeur Christophe Laudamiel, ze bezoekt een
smaaklaboratorium en gaat naar de parfumschool in Grasse.
Terwijl Molly Birnbaum haar reuk- en smaakvermogen
langzaam terugkrijgt, raakt ze meer en meer gefascineerd
door het onnavolgbare mysterie van het menselijk brein.
Smaakmakend is een boeiende zoektocht naar alle aspecten
van reuk en smaak en de psychologie van de reukzin.
Tegelijk is dit het aanstekelijke verhaal van een jonge vrouw
die opnieuw invulling geeft aan haar leven, nu haar droom
niet langer te verwezenlijken is.
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.
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