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Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining,
living, and culture and giving readers a ringside seat on the issues shaping the
region.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een
buitenaards wezen. Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op Mavs
leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak
Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele
beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige
koning, moeten opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn
draak hebben al meer bereikt dan iedereen had durven hopen, maar kunnen ze
Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja,
tegen welke prijs?
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.
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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 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
Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als
serveerster in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison
Fletcher dan ook wil, is die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden
door de aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan
vertrouwen?
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting
van Oregon State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich
gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie.
Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een
levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op
een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de
patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij
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in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big
Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een
ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te
smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn
vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de
buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd
tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad,
mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een
van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode
aan het leven en de vrijheid.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit tweevriendjes-voor-de-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
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dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, 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 zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het
meest op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders
zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar
Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest
voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de soep met een
geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet
Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook
vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze
gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel
¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en
enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de
American University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael
McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
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Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable
een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs,
en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige
trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de
irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring
heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het
hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn
twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden
opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n
stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw
tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij
weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de
jongens te passen...
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC
Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is
onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk
gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse
wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius
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toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem
terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie
zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster
veranderen in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige
bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen, Caligulas openbare
vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat
vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar
de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te
reizen en het borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie
van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot
hoogverraad
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
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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.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter
introductie van zijn prachtige roman ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke
dag wakker in een ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van
iemand anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit
hechten, mag hij niets opvallends doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien.
Maar soms lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren ingrijpend...
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing their best projects in an
array of design disciplines.
Complete coverage for your Suzuki Burgman 250 & 400 Scooters for 1998 thru
2015: --Routine Maintenance and servicing --Tune-up procedures --Engine,
clutch and transmission repair --Cooling system --Fuel and exhaust --Ignition and
electrical systems --Brakes, wheels and tires --Steering, suspension and final
drive --Frame and bodywork --Wiring diagrams --Reference Section With a
Haynes manual, you can do it yourselfâ?¿from simple maintenance to basic
repairs. Haynes writes every book based on a complete teardown of the vehicle.
We learn the best ways to do a job and that makes it quicker, easier and cheaper
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for you. Our books have clear instructions and hundreds of photographs that
show each step. Whether you're a beginner or a pro, you can save big with
Haynes! Step-by-step procedures --Easy-to-follow photos --Complete
troubleshooting section --Valuable short cuts --Color spark plug diagnosis
Artikelen over globalisering in verband met allerlei aspecten van voedsel,
voedselproductie en voedselvoorziening wereldwijd.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien
jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze
ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover.
Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze wordt
gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf
met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem
samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet
gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar
verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke
klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten.
Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk
genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar
kan blijven?
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Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de
East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen,
behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog
een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het
eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de
moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is
wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams
studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary
staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze
mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die
ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen
ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde
vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij
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de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek
– mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend
en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret
Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer
dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje
Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend
lijken, maar magisch zijn.
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-AllAlone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn
houdt kantoor in een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige
cliënten beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden
onthuld door een schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste wat het kost
moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles
Maddox, nu privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt de eerste
gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen
laten inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is
verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar spannende historische
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roman beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde
baby's ten prooi vallen aan de hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede
burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op genadeloze wijze uit de
weg geruimd.
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 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
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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
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een
dubbele moord in een afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin:
helemaal niet de complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan
stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit de tijd van de
Koude Oorlog naar de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers
de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude, amper geheelde wonden
uit zijn eigen verleden.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze
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nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook
niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem
daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan
om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van
chronisch trauma. Het wordt steeds duidelijker dat traumatische ervaringen van
grote invloed zijn op het gedrag, de emoties en de hersenen van kinderen en hoe
deze ervaringen tot in de volwassenheid doorwerken. Kinderen en trauma geeft
een goed overzicht van recent onderzoek naar de ontwikkeling en het welzijn van
kinderen die kampen met vroege, chronische trauma’s. De ontwikkeling van een
meer traumasensitieve zorg voor deze groep kinderen is een belangrijk
aandachtspunt, zodat zij in de toekomst nog beter geholpen kunnen worden. Dit
boek is niet alleen waardevol achtergrondmateriaal voor hulpverleners in de
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg maar ook voor (pleeg)ouders,
groepsleiders, kinderverzorgers en leerkrachten.
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Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht
door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net
aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door
de machtswellustige keizer Commodus veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn
plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment
bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid.
Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden van de
Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te
leiden in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het
verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de
klassieke oudheid. `Steekt overal met kop en schouders bovenuit... Levendige
personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame
combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches
studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
Ali is een fervent paardrijdster. Behalve haar naaste familie weet niemand hoe slecht dat voor
haar is: ze lijdt namelijk aan taaislijmziekte. Maar Ali is vastbesloten te léven voordat het
onvermijdelijke einde komt. Een dappere jonge vrouw met taaislijmziekte. Tot tranen toe
ontroerend Cody is een stoere rodeorijder. Zijn woede jegens zijn vader, die hem in de steek
liet toen hij acht jaar was, geeft hem de kracht waarmee hij de stieren in de rodeoarena de
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baas kan. Voor mensen sluit hij zich af. Al neemt altijd deel aan de paardenraces die aan
rodeo"s voorafgaan. Ze houdt haar ziekte angstvallig geheim. Wanneer Cody echter haar
geheim ontdekt, laat ze hem aarzelend toe in haar wereld. Bij elkaar vinden ze ware liefde, en
Cody vindt genezing voor de wonden uit zijn jeugd. Maar hun tijd samen is slechts kort en elke
nieuwe morgen is oneindig kostbaar.
AN250 249cc 98 - 01 AN400 385cc 99 - 11
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran
uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen
onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De
president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te steunen die
de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde
agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie
onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn
veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen toeneemt maar ook
de houding van vele regeringen steeds vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en
zijn team in een race tegen de klok de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een
mondiale ramp zal voltrekken.
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