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Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944
een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor
zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na
de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het
Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld
en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld
noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk
van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog
een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als
basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op
vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp BergenBelsen. De enige overlevende van de familie, Otto
Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter
toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen
boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen
verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen
exemplaren van verkocht. Eén enkele Anne Frank
ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als
zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven.
Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle
mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet
kunnen leven. primo levi
Anna Walsh ligt volkomen uitgeteld bij haar ouders op de
bank in Dublin. Ze was zo gelukkig met haar knappe
echtgenoot Aidan, haar appartement in Manhattan en
haar wereldbaan. Nu kan ze nog maar aan een ding
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denken: waar is Aidan gebleven? Anna belt en mailt hem
elke dag, maar Aidan reageert niet. Anna besluit terug te
gaan naar New York, naar haar huis en haar werk. Daar
is het leven er niet eenvoudiger op geworden. Wat is er
toch met haar huwelijk aan de hand dat Aidan niet meer
met haar wil praten? Nog steeds in de war zoekt Anna
het 'hogerop'.
Tomas is pas een paar uur op het vliegveld Kavos
wannner het avontuur van zijn leven begint. Het halfGriekse meisje Nika neemt hem mee naar een eenzaam
strand met heftige golven en puntige rotsen. Alleen is
Nika's baai vandaag niet verlaten: er ligt een meisje op
het strand. Een meisje met bloedende schrammen en
gebarsten lippen. Tomas en Nika willen de politie
roepen, hun ouders, of in elk geval de oude Griekse
dorpsdokter, maar dan raakt het aangespoelde meisje in
paniek. Geen dokter. Geen ouders. En zeker geen
politie. Er zit niks anders op. Dit is een mysterie dat
Tomas en Nika zelf moeten oplossen. Maar hoeveel is er
waar van de verhalen van het aangespoelde meisje?
Een kleine groep mensen ontdekt een complot om de
militairen in de westerse wereld aan de macht te
brengen.
Spaß und Herausfordernde Labyrinthe für Erwachsene:
Ein Erstaunliches Labyrinth-Aktivitätsbuch für
Erwachsene Spaß und Herausfordernde Labyrinthe für
Erwachsene stecken voller labyrinthe, um Ihre fordere
deinen Geist heraus zu unterhalten, zu stimulieren und
herauszufordern. Diese labyrinthe können dazu
beitragen, die feinmotorik, die fähigkeiten zur
problemlösung und die visuellen
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wahrnehmungsfähigkeiten zu verbessern. Dieses große
labyrinthbuch enthält labyrinthe in verschiedenen
schwierigkeitsgraden von einfach bis fortgeschritten.
Shanna, de beeldschone en temperamentvolle dochter
van een Caribische grootgrondbezitter, wordt door haar
strenge, zeer autoritaire vader voor een moeilijke keus
gesteld: vóór haar eenentwintigste zal zij getrouwd zijn,
òf hij kiest zelf een echtgenoot voor haar. Ten einde raad
reist Shanna naar Engeland, naar Londen, om een man
te zoeken.Zij vindt die in Ruark Beauchamp, een
terdoodveroordeelde, die in de gevangenis op de
voltrekking van het - ten onrechte - over hem
uitgesproken doodvonnis wacht. Ruark stemt toe in een
schijnhuwelijk met Shanna, waardoor hij, naar de
Engelse wet, zijn lot kan ontgaan, en Shanna aan de
uitdrukkelijke eis van haar vader, althans op papier, zal
hebben voldaan.Voorwaarde is echter dat zij één nacht
met hem zal doorbrengen! Het huwelijk wordt inderdaad
voltrokken, maar voordat Ruark de genoegens van de
huwelijksnacht kan smaken worden zij van elkaar
gescheiden.Enige tijd later verschijnt Ralston, de
opzichter van Shanna's vaders plantages, in Engeland,
met de opdracht om gevangenen vrij te kopen, die als
slaven op de plantages kunnen werken. Shanna reist
met hem terug naar het exotische paradijs in West-Indië,
waar haar vader de scepter zwaait.Met geen
mogelijkheid kan zij vermoeden dat onder de slaven die
onder in het schip zijn opgesloten zich ook haar
echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt. Na aankomst
op haar vaders eiland wordt Shanna dan ook
geconfronteerd met turbulente ontwikkelingen.
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Het is voor een eenvoudige jongen niet gemakkelijk met
een rijk meisje om te gaan, maar hij heeft veel steun van
zijn gedistingeerde grootvader, tot blijkt dat er in diens
verleden iets fout zit.
Catalogus met tekeningen en aquarellen die de
Nederlandse jurist-priester-kunstenaar Arnold Borret
(1848-1888) maakte tijdens zijn tienjarig verblijf in
Suriname.
The Clinical Nurse Specialist HandbookJones & Bartlett
Learning
De geesteswetenschappen hebben het niet makkelijk.
Als het niet direct geld oplevert, kan het niet belangrijk
zijn, het lijkt soms wel alsof iedereen er zo over denkt.
Toen Fareed Zakaria nog een kind was in India, leek het
volgen van een technologische opleiding in Amerika dan
ook de kortste weg naar succes. Maar Zakaria was
geïnteresseerd in andere vakken: Engels, geschiedenis,
filosofie. En nu hij een succesvolle schrijver en journalist
is geworden, beseft hij dat hij de juiste keuze gemaakt
heeft. Juist in een tijd waarin technologie zo snel
verandert, is het belangrijk om helder te denken, goed te
argumenteren, en altijd te willen blijven leren. Voor die
vaardigheden kun je nergens beter terecht dan bij de
geesteswetenschappen, laat Zakaria zien in dit
vlammende betoog voor leergierigheid zonder grenzen.
Tot voor kort was Bedudinghe op Cantica Canticorum
niet meer dan een omvangrijk Middelnederlands
commentaar op het Hooglied, een anonieme vroegvijftiende-eeuwse tekst van onbekende herkomst, die
verbazend rijk is overgeleverd. Bedudinghe werd ten
onrechte gezien als een originele Middelnederlandse
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compilatie. Bedudinghe is echter een van de talrijke
vruchten van volkstalige Hoogliedcommentaren aan een
boom die stevig wortelt in de vruchtbare grond van een
Latijnse commentaartraditie van Origenes tot Bernardus,
van Gregorius tot Bonaventura. Bedudinghe kan
opmerkelijk exact in tijd, plaats en spirituele cultuur
worden verankerd. Analyse van inhoud en overlevering
doet vermoeden dat de tekst in de Noordelijke
Nederlanden is ontstaan en dat Latijnse bronnen de
basis vormen voor het Middelnederlandse commentaar.
Dit vermoeden is op uiterst gelukkige wijze bevestigd
door de vondst in de Universiteitsbibliotheek Utrecht van
de Latijnse brontekst: Glossa tripartita super Cantica.
Glossa tripartita super Cantica - 'Drieledig commentaar
op het Hooglied' - is een franciscaanse exegetische tekst
uit de vroege veertiende eeuw. Glossa tripartita is in de
loop van vele jaren ontstaan, vindt haar oorsprong aan
de universiteit van Parijs en is mogelijk voltooid in het
epicentrum van de franciscaanse wereld: Assisi. In de
vroege vijftiende eeuw is deze scholastiek-exegetische
tekst getransformeerd tot Bedudinghe op Cantica
Canticorum, waarbij de tekst van alle scholastieke
elementen werd ontdaan. Glossa tripartita geeft een
drieledig allegorisch commentaar op het Hooglied: bruid
en bruidegom zijn respectievelijk God en de Kerk,
Christus en Maria, God en de minnende ziel.
Bedudinghe laat de ecclesiologische interpretatie
achterwege. De Bedudinghe-vertaler schiep een tekst
die uitsluitend bedoeld is voor meditatie en contemplatie.
Bedudinghe levert de brandstof voor de oven 'der
vuerigher begheerten', die brandt in het hart van de
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minnende ziel. De getransformeerde tekst verwierf een
onmiddellijk en blijvend succes in de Noordelijke
Nederlanden. Ook de plaats van Bedudinghe in de
vijftiende-eeuwse culturele, tekstuele, spirituele en
institutionele context kan tamelijk exact worden bepaald.
Het geintendeerde publiek bestaat uit contemplatief
gestemde vrouwen, in de eerste plaats in de huizen en
kloosters van het Utrechts Kapittel en het Generaal
Kapittel (Kapittel van Sion). In dit milieu, in het westen
van de Noordelijke Nederlanden, vond de primaire
receptie van Bedudinghe plaats; een secundaire,
goeddeels gelijktijdige receptie op kleinere schaal, vond
plaats in Windesheimse kloosters in het oosten.
Tekstinterne en tekstexterne gegevens kunnen tenslotte
in een zin worden samengevat: de Bedudinghe-vertaler
en -bewerker schreef in de vroege vijftiende eeuw een
tot meditatie en contemplatie stemmend
Hoogliedcommentaar voor vrouwelijke religieuzen in het
westen van de Noordelijke Nederlanden met sterke
bruidsmystieke verlangens.
Tokio is Mo Hayder op haar best: uniek, stijlvol en
bovenal bloedstollend spannend. Van de auteur van
Vogelman. De Britse studente Grey Hutchins reist naar
Tokio, op zoek naar unieke filmbeelden van de beruchte
massamoord van Nanking. Slechts één man kan haar
helpen, een overlevende die nu gasthoogleraar is aan de
befaamde Todai-universiteit. Maar hoe kan Grey zijn
vertrouwen winnen? Het zit haar niet mee. Wanhopig en
eenzaam accepteert ze een baan als hostess in een luxe
nachtclub voor zakenlui en criminelen. Eén gangster
domineert – een oude man in een rolstoel, bewaakt door
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een sinistere lijfwacht. Men zegt dat zijn rijkdom en
gezondheid te danken zijn aan een krachtig elixer. Een
elixer dat anderen tot elke prijs willen hebben... Mo
Hayder combineert in deze literaire meesterthriller
snijdende spanning, sinistere psychologie en
geobsedeerde personages met een fraaie stijl,
historische diepgang en een grote kennis van het
moderne Japan.
Ze heeft alle records verbroken, prijzen gewonnen en
miljoenen bewonderaars. Maar wie is Adele? Wat zijn de
turbulente verhalen achter haar hartverscheurende
songs? Vijf jaar na haar tweede album is de Britse
zangeres Adele terug met het album 25. Binnen drie
dagen verkocht ze ruim 2,3 miljoen exemplaren. In deze
unieke biografie wordt haar privéleven – dat Adele altijd
buiten de spotlights probeert te houden – ontrafelt. Van
haar dieptepunten en onzekerheden, tot haar
gezinsleven en enorme successen. Het levert een
ontroerend portret op van een van de grootste
fenomenen van onze tijd. ‘Als zangeres kent ze haar
gelijke niet in de popwereld.’ – NRC Handelsblad
‘Perfecter dan dit krijg je het niet.’ – The Telegraph
Op zijn trouwdag krijgt politieman Artie Cohen een
vreemd telefoontje van Sid McKay, een bevriende
journalist. Artie rijdt naar de dokken van Red Hook in
Brooklyn. Daar ontmoet hij Sid, die behoorlijk
aangeslagen is omdat er een dode man uit het water is
gevist in de buurt van zijn appartement. Deze man
vertoont een treffende gelijkenis met hem. Rood water is
een misdaadroman over onroerend goed,
kofferbommen, de aard van vriendschap en een
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Russische zeeman die langgeleden in de haven van
New York van boord gesprongen is.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van
Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
In het leven van een Amerikaanse studente, die haar eigen
identiteit aan het zoeken is, spelen in verschillende perioden
vier mensen een grote rol.
Het onderzoek naar een moord in het Verre Oosten leidt tot
de ontdekking van een machtsstrijd in de heroïnehandel
waarbij hooggeplaatste Amerikanen betrokken zijn.
Met het boek ‘Londen’ maak je een historische stedentrip
vanaf de bank! Londen heeft een fascinerende
ontstaansgeschiedenis, en Rutherfurd neemt de lezer mee in
een geromantiseerde geschiedenis van de stad door de
eeuwen heen. ‘Londen’ begint met de strijd van de Kelten
tegen de Romeinen in 54 na Chr. en eindigt in onze tijd. Alle
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verhaallijnen zijn verbonden door vier families. Zo werkt in
251 een jong Romeins staatsburger van Keltische afkomst in
Londinium als valsemunter. Van een van zijn nakomelingen
wordt in 604 het leven gered door een edelvrouw. In 1357
wordt de rijke koopman Gilbert Bull samen met Geoffrey
Chaucer peetvader van een vondeling, die later het leven van
zijn dochter redt en daarom met haar mag trouwen. De vrouw
van een van hun nakomelingen raakt door haar broers
betrokken bij de huwelijksperikelen van Hendrik VIII en zo
verder. Door de kleurrijke hoofdpersonen wordt de stad in
elke tijdsperiode tot leven gebracht. Gebonden editie met
leeslint. 'Londen maakt geschiedenis leuk, met spanning,
avontuur en gepassioneerde verhalen over liefde en oorlog.’
The Times 'Edward Rutherfurd verweeft de belangrijke
historische gebeurtenissen van Engeland in zijn roman. Met
een ongelooflijk resultaat.’ The New York Times ‘Deze
boeiende roman is een ambitieuze, heel geslaagde tour de
force, waarin zowel de mensen in hun tijd als de reële
ontwikkelingen in de geschiedenis van Londen meeslepend
worden beschreven.’ NBD Biblion Edward Rutherfurd is de
auteur van een groot aantal omvangrijke historische romans,
o.a. ‘New York’ en ‘Parijs’. Zijn boeken zijn vertaald in
meer dan twintig talen. Voor zijn werk ontving hij inmiddels
vele internationale prijzen.
Iedere zomer houden drie vriendinnen, samen met hun
mannen en kinderen, een week vakantie met elkaar. Na een
wat chaotisch verlopen picknick heeft ieder van hen een
goede reden om te geloven dat een van de anderen baby
Babette wel mee naar huis genomen zal hebben. Als de
zuigeling spoorloos blijkt, breken er maanden van
vermurwende onzekerheid aan. Totdat Babette op een dag
teruggevonden wordt op de plek waar ze verdween. Eerst
kent ieders vreugde geen grenzen. Maar is met Babettes
geheimzinnige terugkeer ook het raadsel van haar
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verdwijning opgelost?
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer
ze over een geruchtmakende moordzaak moet beslissen.
Een rijke vrouw uit invloedrijke kringen wordt doodgeschoten
in een achterstandswijk en haar zoon Nile,
reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als
hoofdverdachte. Sonia kent de betrokkenen uit haar beruchte
studietijd in de jaren ‘60 en de zaak brengt haar terug naar
diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw te
zoeken in een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te
maken? Scott Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij
een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis
van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’.
‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd
is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als
‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet
meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer dan
dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar
veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van
de Verenigde Staten.
Op 6 april 1994 werd het startsein gegeven voor

De knappe woestijnprins Raja al-Somari heeft de
vrouwen voor het uitkiezen. Toch zit hij nu in Engeland in
een rijtjeshuis tegenover Ruby Sommerton, die zijn
huwelijksaanzoek koeltjes aanhoort. Ruby weet dat ze
afstamt van een koninklijke familie, maar had nooit
kunnen denken dat ze nog eens zou moeten trouwen om
de vrede tussen twee volken te bewaren. Vol tegenzin
gaat ze akkoord met een gearrangeerd huwelijk onder
één voorwaarde: géén seks. Als Raja zijn bruid op een
dag ziet baden in een beschaduwde, kristalheldere oase,
omringd door palmbomen, vraagt hij zich af hoe hij ooit
met die eis heeft kunnen instemmen... Dit boek is ook
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verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Medische en praktische informatie voor patiënten.
Het huwelijk van Winifred en Daniel Coulson bevindt zich
voor de zoveelste keer op de rand van de afgrond; het is
niet meer dan een façade, opgehouden door de zeer
gerespecteerde en welvarende familie van Wearcill
House. Wanneer kleinzoon Donald, die door Winifred op
bijna onnatuurlijke wijze wordt geadoreerd, in het
huwelijk zal treden met de enige dochter van de
eveneens strengkatholieke Fellburns, lijkt iedereen
tevreden. Maar kan Winifred haar geliefde kleinzoon
loslaten? En gaat hij wel puur van lichaam en geest dit
huwelijk in, waarden die zo hoog bij Winifred in het
vaandel staan? Wanneer de grote dag nadert,
verzamelen zich donkere wolken boven Wearcill House.
En terwijl de huwelijksklokken nog niet uitgeklonken zijn,
wordt het leven van de Coulsons verscheurd door ene
afschuwelijke crisis, waarvan de uitkomst uiterst onzeker
is...
Na de zelfmoord van haar enige kleinkind, Bill, heeft Lilly
Dunne niet veel meer om voor te leven maar voor ze
sterft, wil ze haar eigen verleden te boek stellen. Samen
met Lilly gaan we terug in de tijd, van Ierland naar de
Verenigde Staten, van haar gedesillusioneerde vader
naar haar spoorloos verdwenen echtgenoot, van
jarenlang verraad naar langzaam opbloeiende liefde.
Sebastian Barry werkt gestaag voort aan een reeks
onafhankelijk van elkaar te lezen romans waarin hij de
familie Dunne op de voet volgt en zo de twintigsteeeuwse geschiedenis van Ierland en de Ieren in kaart
brengt.
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Selectie schilderijen en prenten uit de 17e tot en met de
20e eeuw waarin molens een rol spelen.
Leven en werk van de Franse schilder-graficus
(1864-1901).
Lang geleden heeft Elton gezworen dat er nooit een
biografie van zijn hand zou verschijnen, maar vorig jaar
besloot hij terug te komen op zijn woord. In Love is the
cure vertelt Elton John openhartig over zijn leven, zijn
liefdes en de invloed die hiv en aids op hem en zijn
omgeving hebben gehad. Terugkijkend op het ruige
seks-, drugs- en rock-'n-roll-bestaan dat hij heeft geleid,
beseft hij dat hij van geluk mag spreken dat hij nog in
leven is, nu zoveel van zijn vrienden en kennissen aan
aids zijn overleden. Het boek gaat daarom zowel over
hemzelf als over de ziekte en hij hoopt met de publicatie
en opbrengsten een bijdrage te kunnen leveren aan de
voorlichting over en de bestrijding van aids, om zo
anderen voor de gevaren ervan te behoeden.

De afgelopen jaren heeft de traumatologie zich sterk
ontwikkeld. De traumazorg in Nederland heeft een
stevige, kwalitatief hoogwaardige en logische
structuur die in menig ander Europees land nog
ontbreekt. Met de moderne beeldvormende
technieken is de traumaopvang enorm verbeterd.
Preventie, nieuwe operatietechnieken en verbeterde
nazorg dragen bij aan de kwaliteit. Een grotere
transparantie van de Landelijke Traumaregistratie en
verdere centralisatie van multitraumapatiënten en
patiënten met complexe letsels zijn noodzakelijk. De
zorg voor multitraumapatiënten is kosteneffectief; er
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is echter meer geld voor onderzoek nodig om de
zorg verder te onderbouwen en te verbeteren.
Autobiografisch relaas van de tragische liefde van de
moeder van de schrijver voor een bekende
componist.
Voor de zittende Sudanese president Al-Bashir geldt
een internationaal arrestatiebevel. België en Senegal
bakkeleien in Den Haag over de berechting van de
voormalig Tsjaadse dictator Habré. In haar oratie
stelt Barbara Oomen dat het de wereldgemeenschap
steeds meer menens is met de mensenrechten.
Paradoxaal genoeg vraagt dit proces van
universalisering van de mensenrechten lokale
verankering. De nadruk op ‘traditionele'
rechtspleging na ernstige
mensenrechtenschendingen vormt hiervan een
voorbeeld. Oomen stelt dat zowel de
wereldgemeenschap in wording als lokale
gemeenschappen het monopolie op geweld, dat
volgens de Duitse socioloog Max Weber alleen
staten kenmerkte, doorbreken. Daarbij bespelen zij
elk andere rechtsregisters: straffen naast verzoenen,
herstel naast waarheidsvinding. Dit samenspel van
rechtsregisters is het domein van het
rechtspluralisme. Zij stelt vragen over de
constituerende effecten van universele rechten - wat
doen deze met individuele identiteiten en met
gemeenschappen - en over de legitimiteit van de
globaliserende strafrechtspleging. Oomen stelt de
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vraag tot welke lokale gevechten universele rechten
leiden.
The Clinical Nurse Specialist Handbook, Second
Edition is a comprehensive resource designed
exclusively for clinical nurse specialists. Completely
revised and updated, it delves more deeply into
topics covered in the first edition, winner of the 2007
AJN Book of the Year award. As the CNS role
continues to evolve, opportunities and challenges
will emerge. Readers gain valuable insight and learn
effective strategies to manage the day-to-day
responsibilities and complexities associated with
continuous quality improvement, patient safety
initiatives, chairing meetings, and teaching. The text
provides practical advice using real-world CNS
scenarios to facilitate learning and positively
influence care outcomes. It also contains information
and tools to help students expand their knowledge
and succeed professionally. Chapters address
issues such as workplace violence, professional and
personal development, and performance appraisal.
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