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‘Laat me niet alleen’ is een aangrijpende en intrigerende roman, waarmee Sarah Armstrong haar lezers dwingt na te denken over
ongemakkelijke kwesties. Als Anna nieuwe buren krijgt en de blauwe plekken van hun jonge dochtertje ziet, belt ze de politie en
kinderbescherming. Maar niemand luistert. Dus als de 5-jarige Charlie aanbelt en om hulp vraagt, weet Anna dat het op háár
aankomt. Wat zou jij doen? Zou jij het kind in je auto zetten en wegrijden? Zou je het kind verborgen houden en naar de andere
kant van het land rijden? Zou je liegen tegen de politie? Tegen haar moeder? Hoe ver zou jij gaan om het kind van een ander te
redden? Sarah Armstrong begon haar carrière als journalist, maar legt zich inmiddels toe op het schrijven van romans. Ze woont
met haar man en dochter in Australië. Met ‘Laat me niet alleen’ stelt ze op indringende wijze haar lezers voor de vraag: wat zou jij
doen? ‘Laat me niet alleen’ is perfect voor de lezers van ‘De verloren kinderen’ van Diney Costeloe en een ideaal boek voor
leesclubs.
Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even
gepassioneerd is over vreemde culturen en producten, ging hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze
verschillende regio's over de hele wereld. Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de hand van 30 streekgebonden gerechten
en tal van culinaire verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten van de maharadja in India tot
de streetfood van Mexico-Stad.
De leidster van een paleontologische expeditie in Noord-Kenia speurt behalve naar sporen van prehistorisch menselijk leven naar
de oplossing van een raadselachtige moord in 1908.
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien
welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies
definitief is en dat hij met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader,
met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische
buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Mayke en Han zijn pleegouders van zes kinderen en wonen in een grote boerderij in Friesland. Als hen gevraagd wordt
crisisopvang te bieden aan drie zusjes bedenken ze zich geen moment en nemen de meisjes liefdevol in huis. Al snel merkt
Mayke dat er iets aan de hand is met de 14-jarige Nikki en krijgt ze het vermoeden dat er veel meer speelt dan een
uithuisplaatsing van drie mishandelde kinderen. Dan verdwijnt één van de andere pleegkinderen. Wat is er met hem gebeurd?
Hebben de zusjes er iets mee te maken?

Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil.
Vanaf ca. 10 jaar.
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De elektrocardiografie heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige onderzoekmethode, die veel informatie over het hartritme
en onder bepaalde condities over structurele en functionele afwijkingen van het hart kan verschaffen. De methode is
veilig, niet belastend voor de patient reproduceerbaar en relatief goedkoop. Elektrocardiografie heeft een onmisbare
plaats gekregen als eerste gerichte laboratoriumtest bij de evaluatie van hartpatienten of patienten waarbij een
hartaandoening vermoed wordt. In dit boek ligt de nadruk op de uitleg van elektrocardiografische en elektrofysiologische
concepten die aan de interpretatie van het ECG ten grondslag liggen en kunnen bijdragen aan een beter begrip van de
diagnostische criteria. De auteur wijst op het belang van een systematische beoordeling van het ECG en interpretatie
van de bevindingen in de context van de klinische bevindingen. Dit boek is geschreven voor de training van artsen die
zich uit hoofde van hun functie met de zelfstandige beoordeling van het elektrocardiogram (ECG) moeten of willen
bezighouden. In de eerste plaats zijn dit arts-assistenten, huisartsen en verpleeghuisartsen, maar ook internisten en
cardiologen die hun kennis op het gebied van de elektrocardiografie willen opfrissen. Diverse onderdelen zijn zeer
geschikt voor algemeen geinteresseerde artsen, medisch studenten en verpleegkundigen met ruime ervaring in de
hartbewaking, die zich in de principes van de elektrocardiografie willen verdiepen.
Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in een
donkere kelder en haar baby af moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en dochter
Nicole een schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet
vergeten. De man die haar haar pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en
het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is
gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS,
leidt tot gevaarlijke tochten door een letterlijke en figuurlijke duisternis.
De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was een jonge Nederlander die zijn verarmde vaderland was ontvlucht
om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld. Zij was een zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet meer
waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen gekocht en gebruikt kon worden. Dát hij haar kocht was dus
niet zo vreemd. Deden blanke mannen dat toen niet vaker met slavinnen die hun wel aanstonden? Wat er daarna
gebeurde was in de ogen van de wereld om hen heen echter zo schandalig en zelfs illegaal dat het alles in gevaar bracht
- zelfs hun leven en dat van hun kinderen. Toen hadden ze nog maar één keuze... In Leon & Juliette reconstrueert
Annejet van der Zijl een waargebeurde negentiende-eeuwse liefdesgeschiedenis die alles trotseerde, tot de vergetelheid
aan toe. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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Een monumentaal, Tolstojesk familie-epos dat zes generaties omspant tussen 1900 en nu. Acht levens van één
Georgische familie, beginnend in een kleine stad tussen Georgië en Azerbaidzjan, waar een getalenteerde chocolatier
zijn dochters grootbrengt en en passant een recept bedenkt voor een verrukkelijke chocoladedrank met gevaarlijke
krachten. Het brengt hem rijkdom en aanzien, maar dat betekent in die tijd ook al spoedig een gevaar. Niza is de
achterkleindochter van Stasia, een van de dochters van de chocolatier. Zij woont in Berlijn en vertelt op eeslepende
wijze, maar ook met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van haar familie en die van de ‘rode’ twintigste
eeuw – een cruciale periode in de Europese geschiedenis – met de opkomst en ondergang van de Sovjet-Unie, het
wegvallen van het IJzeren Gordijn en de perestrojka.
Als je ernstig ziek bent en onvoorwaardelijke zorg nodig hebt, dan ga je naar je familie. Maar wat als je geen familie
hebt? Helen stelt daarom haar huis open voor haar zieke vriendin Nicola die een ernstige vorm van darmkanker heeft en
in Melbourne een alternatieve behandeling begint. De vriendschap tussen de twee vrouwen komt al gauw onder druk te
staan wanneer Helen haar twijfels heeft bij de dubieuze behandeling en zich tegelijkertijd transformeert in Nicola’s
verpleegster. Hoe lang kun je je eigen leven blijven opofferen voor je doodzieke vriendin? ‘De logeerkamer’ is een
ontroerende, maar ook humoristische roman waar de vriendschap tussen twee eigenzinnige vrouwen, kwakzalverij en
angst voor de dood centraal staan. Helen Garner (1942) is een veelgeprezen schrijfster en journalist in Australië en is
bekend geworden door haar pakkende literaire romans en non-fictie verhalen. Haar eerste roman, de klassieker
‘Monkey Grip’ uit 1977, zette haar op de kaart als auteur die met een scherpe pen haar persoonlijke ervaringen liet
samensmelten met fictie. Ook haar latere boek ‘De logeerkamer’ (2008), dat gaat over een vrouw die haar ongeneeslijk
zieke vriendin met kanker verzorgt, is deels gebaseerd op haar eigen ervaringen. Ze won talloze literaire prijzen voor
haar boeken en The Guardian noemde Garner de grootste Australische schrijver van deze tijd.
Miranda Claybourne heeft grootse plannen met de enorme tuin van het landhuis waar ze met haar man en twee kinderen
is gaan wonen. Ze begint vol enthousiasme, maar moet al snel toegeven dat ze geen groene vingers heeft. Dan ontmoet
ze een Fransman die aanbiedt om de tuin in oude glorie te herstellen. In ruil zou hij in de leegstaande cottage op het
uitgestrekte terrein willen wonen. Als ze die weer bewoonbaar gaat maken, vindt Miranda het dagboek van Ava Lightly,
de vorige bewoner. Ook raakt ze gefascineerd door de raadselachtige tuinman Jean-Paul – wat is zijn geheim?
Wie ben je werkelijk? Wat maakt jou uniek? Hoe kun je je leven leiden op een manier die bij jou past? Het Human Designsysteem gaat ervan uit dat je mogelijkheden en grenzen al vastliggen op het moment dat je geboren wordt. Ben je op
emoties gericht of handel je juist heel zakelijk? Ben je een ondernemer of kun je beter afwachten tot je ergens voor
gevraagd wordt? Wat is jouw unieke rol in het grotere geheel?Aan de hand van je geboortedatum en -tijd geeft het
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Human Design-systeem je een handleiding voor je dagelijkse leven.Met deze kennis in de hand, ontdek je waar het in
jouw leven werkelijk om gaat. Over het Human Design systeem ‘Vraag je je soms af of je wel het maximum haalt uit je
leven? Het Human Design systeem kan het je vertellen.’ GoedGevoel ‘Het Human Design systeem laat zien hoe je in
elkaar zit.’ Happinez
Aanwijzingen en suggesties voor leeskrachten in o.a. het basisonderwijs, te gebruiken bij het werken met jeugdboeken
op school.
Cette uvre fait partie de la serie TREDITION CLASSICS. La maison d'edition tredition, basee a Hambourg, a publie dans
la serie TREDITION CLASSICS des ouvrages anciens de plus de deux millenaires. Ils etaient pour la plupart epuises ou
unique-ment disponible chez les bouquinistes. La serie est destinee a preserver la litterature et a promouvoir la culture.
Avec sa serie TREDITION CLASSICS, tredition a comme but de mettre a disposition des milliers de classiques de la
litterature mondiale dans differentes langues et de les diffuser dans le monde entier.
Een evolutionair horrorverhaal dat zo van de pagina af springt en je bij de keel grijpt. Denk Jurassic Park, maar dan met
extra spierballen. Dit is één wilde rit!' James Rollins, auteur van de bestsellers Steen der Wijzen, De Zwarte Orde, Taal
der Engelen, Het Laatste Orakel, Zandstorm en Dag des oordeels Henders Island is geen stukje paradijs op aarde. Het
heeft zich miljarden jaren lang in extreem isolement kunnen ontwikkelen tot een habitat voor de meest exotische,
vraatzuchtige en dodelijke roofdieren die je je maar kunt voorstellen. Een kleine groep wetenschappers plaatst een
mobiel laboratorium op het eiland en begint in een race tegen de klok gegevens te verzamelen. Aan de ene kant is er de
dreiging van het Amerikaanse leger, dat niets liever wil dan Henders zo snel mogelijk platbombarderen, en aan de
andere kant zijn er de levensgevaarlijke Henders-wezens. Eén ding is duidelijk. Als ook maar één van de Henderswezens de oversteek naar het vasteland zou maken, dan zou dat zo drastisch ingrijpen in de bestaande biotoop, dat de
mens in razend tempo uitgeroeid zou worden. Warren Fahy volgde toen hij elf was al colleges in neurobiologie aan de
TU van Californië. Hij begon te schrijven op zijn twaalfde. Eiland is zijn debuut, een ongemeen spannende, zeer filmische
evolutionaire thriller met een intelligente, wetenschappelijke onderbouwing
Bronny is een onschuldige Australische tiener die een beschermde jeugd heeft gehad, nooit drugs heeft gebruikt, nog
nooit met iemand naar bed is geweest en nog nooit iemand heeft vermoord. Als ze in Londen verzeild raakt, is ze binnen
zes weken vertrouwd met deze drie zaken. Een groepje losbandige backpackers kraakt een chic Londens pand. Ze
realiseren zich alleen niet dat er nog iemand in het huis aanwezig is... De duivelskamer is zeer toegankelijk geschreven
en speelt zich af in een duistere stadsomgeving. Het is geen leesvoer voor watjes. Het is geestig, sexy en tegelijkertijd
verontrustend, en houdt je van begin tot eind volledig in de ban.
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Terwijl de Britse heerschappij in Soedan afneemt probeert patriarch en succesvol zakenman Mahmoud Abuzeid grip te
houden op de verschillende takken van zijn familie. De veelbelovende opvolger van het familiebedrijf en tevens briljante
en knappe zoon Nur loopt ernstig letsel op tijdens een ongeluk waardoor de welvarende familie Abuzeid voor een
onzekere toekomst geplaatst wordt. De familie wordt geconfronteerd met de wrijving tussen de tradities van het verleden
en het vooruitzicht van een moderne toekomst. ‘Ze trekt je haar wereld in als ze het leven in Groot-Brittannië beschrijft,
de geuren en de geluiden, de kreten en de uitdrukkingen.’ – The Independent
Wat voor ons vanzelfsprekend is - neem bijvoorbeeld de aanschaf van dit boek - is voor talloze mensen op onze planeet
ondenkbaar. Voor hen is een boek gewoonweg onbetaalbaar. Waarom kan men zich in sommige landen boeken,
schoolgebouwen en salarissen voor leraren veroorloven terwijl dat in andere landen niet kan? Economie is de
wetenschap die precies dit soort vragen wil beantwoorden. Niall Kishtainy neemt ons mee op een reis door de tijd en laat
zien hoe de mens door de eeuwen heen de economie heeft bestudeerd. Zo maken we kennis met denkers als Adam
Smith, Karl Marx en John Maynard Keynes. Kishtainy legt belangrijke begrippen als 'kosten', 'concurrentie', 'arbeid' en
'kapitaal' uit en hij laat zien hoe belangrijke ontwikkelingen zoals de introductie van geld, het ontstaan van het kapitalisme
en de grote recessie de loop van onze geschiedenis hebben bepaald. Aan de hand van verrukkelijke verhalen en
verrassende feiten maakt hij inzichtelijk hoe wij met behulp van economie de wereld waarin we leven beter kunnen
begrijpen.
Het dubbelzinnige portret van de innemende Daisy Miller is nog even intrigerend als een eeuw geleden. De Amerikaanse
expat Frederick Winterbourne maakt in Zwitserland kennis met een beeldschone Amerikaanse jonge vrouw die met haar
moeder door Europa toert. Haar gedrag brengt hem in verwarring: nu eens toont deze Daisy Miller zich naïef, dan weer
doortrapt, en ze laveert tussen vulgair en onbevangen. Winterbourne valt als een blok voor haar en probeert haar –
tevergeefs – te doorgronden. Is de stijve Winterbourne, al jaren woonachtig in het puriteinse Genève, de Amerikaanse
manieren verleerd? Of weet Daisy Miller, dochter van nouveaux riches, gewoon niet hoe het hoort? Met lichte pen
schetst Henry James de omgang tussen mannen en vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw in een
samenleving in beweging. Met Daisy Miller brak Henry James door bij het grote publiek. De novelle zorgde voor een
ware rage – in Amerika werden zelfs Daisy Miller-hoeden verkocht – en het succes inspireerde de auteur tot het schrijven
van zijn grote meesterwerk The Portrait of a Lady.
Hoewel zijn huwelijk op de klippen is gelopen, gaat het Samuel Fairbrother verder bijzonder goed. Hij is een rijk man en
hij besluit zijn geld te investeren in een enorm landhuis aan de rand van de stad. Maar hij bezit dan niet alleen het huis –
de koop verplicht hem het personeel erbij te nemen. En daarmee haalt hij zich heel wat ellende op de hals... Het
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huispersoneel staat onder leiding van butler Roger Maitland – een man van de wereld met een uitstekende staat van
dienst en onmisbaar voor het reilen en zeilen van de huishouding. Maar Roger is verre van gemakkelijk en het duurt dan
ook niet lang of Samuel en hij hebben een immens conflict. Het is de oudste dochter des huizes, Janet, die voor de
doorbraak zorgt. Ze weet niet alleen vrede te stichten in huis, maar ook in het hart van haar ouders en van Roger...
Een man en een vrouw doen onderzoek naar de onmogelijke liefde die hun ouders ertoe bracht samen voor het einde te
kiezen.
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