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gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme
samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als:
waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in
sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de
psychologische achtergronden van positieve/negatieve
relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige
identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren
mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities
in ogenschouw.
De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25
Morgan Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en
Limeros zijn veroverd, hun koningen verslagen, en het
volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe,
verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor
zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd
van alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van
zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol
duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van
rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning
zijn zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien.
Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos
toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de
beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie
er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en
ze zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet
samenwerken met de rebel die medeverantwoordelijk is
voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is meer
aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe
koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar de hele
wereld te regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De
vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al
prinses worden, maar dan wel het type dat kan
zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en
duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger
beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol
op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het
pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele
paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in
Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het
vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de
Kroonprinses.
De verwoestingen van Rusland Hans Oversloot 2017-02-22
Rusland is onder president Vladimir Poetin terug op het
wereldtoneel. Tot het begin van de jaren negentig was de
Sovjet-Unie een van de machtigste, en in de ogen van
velen zelfs gevaarlijkste landen ter wereld, maar daarna
ging het een tijd lang mis. Of, vanuit ons perspectief:
ging het een tijd lang goed. De Sovjet-Unie ging onder
Michail Gorbatsjov ten onder, en de grootste
opvolgerstaat, Rusland, ging onder president Boris
Jeltsin feitelijk failliet. Rusland leek een verloren
land. Maar op de laatste dag van de vorige eeuw, 31
december 1999, trad Vladimir Poetin aan als president,
en binnen enkele jaren wist hij Rusland weer vooraan op
het wereldtoneel te plaatsen. Hoe is dat zo gekomen? In

Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend
en openhartig autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in NoordItalië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne
kochten. Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee,
en sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het huis
waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan in
Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het
jaar daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden
gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem,
symboliseerde zijn afwezigheid, en in de zomers daarna
werd het gemis steeds heviger. Op verschillende momenten
in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt
ze juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen te
krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de
lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar rouw
leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug
in de vallei. In dit zinderende en openhartige
autobiografische boek reflecteert Mathijsen op verlies,
volwassen worden, taal en liefde.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake
Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York worden
vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de
bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar
laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is
er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet
dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar
binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn
om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet
weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal
drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar
weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen
in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden.
Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt
en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...
Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het
allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat.
Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met
een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het
tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot
laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley
Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit
is een centraal onderwerp in debatten over sociale
cohesie, culturele diversiteit, integratie en wijzijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met culturele diversiteit om te
gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat
mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de
regel reageren. Het gaat om de betekenis van
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De verwoestingen van Rusland beschrijft politicoloog
Hans Oversloot de uiterst turbulente geschiedenis van de
Sovjet-Unie en de Russische Federatie van de afgelopen
35 jaar. Meedogenloos schrijft hij over de verwoesting
van het socialisme door Gorbatsjov, de opkomst van de
oligarchen onder Jeltsin en over de pogingen tot herstel
door Poetin, met uiteraard ruimschoots aandacht voor de
recente ontwikkelingen: de economische crisis van de
laatste jaren en de 'hereniging' van Rusland met de
Krim. De verwoestingen van Rusland geeft een even
monumentaal als onthutsend beeld van het land dat het
Westen al sinds de Russische Revolutie, dit jaar precies
een eeuw geleden, fascineert en beangstigt. Hans
Oversloot (1957) doceert politicologie aan de
Universiteit Leiden. Hij houdt zich al zijn leven lang
bezig met de Russische geschiedenis en politiek.
Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo
heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot
tweede man op divisieniveau van UniCo en is
verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde
bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging.
Er is cash nodig en Alex ́bedrijven worden in de etalage
gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de
reorganisatie van zijn bedrijven succesvol afrondt,
kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij
daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen
zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof
dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners
geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd
waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten
bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het
tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het
verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt
niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën
kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt een drietal
van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een
van de meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt
internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling
van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Het einde der tijden Froideval 2012
A guide to the project management body of knowledge 2009
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens
een internationale, gezaghebbende standaard.
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick
Simpel raakt ongewild betrokken bij een roofoverval. Om
te bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de echte
dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de
gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De
Experimentele klinische psychologie draagt bij aan
kennis en begrip van de emotionele stoornissen,
waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de
meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na
coronaire hartziekten op de tweede plaats in de top 10
van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie
voor angststoornissen is effectief, maar nog verre van
optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen
voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van
angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een
symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van
angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen
worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het
ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet
Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de
onderliggende mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere
behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten
richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het
verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal
angst permanent kunnen worden teruggedrongen.
balancing-chemical-equations-gizmo-answer-key

De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit
bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums
superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en
Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om
olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De
Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie,
1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson
geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse
overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt
nu freelance als detective en schakelt als het nodig is
de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul
Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat
ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat
Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische
piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen
Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog
wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos
van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.'
Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie
'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.'
Publishers Weekly
Getrouwde minnaars Jackie Collins 2013-11-14 Lekker
lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Getrouwde minnaars Cameron
Paradise is een jonge, blonde en sexy personal trainer.
Ze spaart voor haar eigen studio en laat het wilde LAleventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar
dan ontmoet ze Ryan Lambert, een succesvolle regisseur.
Ryan is getrouwd, maar valt als een blok voor Cameron.
Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn huwelijk en een
toekomst met de vrouw van zijn dromen, worstelt Cameron
met haar eigen duistere geheimen… Jackie Collins is de
meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills
en kent het leven van de rich & famous als geen ander.
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de
Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een
werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van
waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar
kinderen.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust
en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiendeeeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael
Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een
diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor
waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn.
Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog
in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder
dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij
getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in
kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is
Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een
goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware
gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton
serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia
Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’
**** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn
gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14
Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin
geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor
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het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van
elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet
meer los.
Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun
verschillende karakters en achtergrond trouwen twee
jonge mensen, maar na de verdwijning van hun oudste
dochter naar een sekte beginnen de problemen.
Met andere ogen Alexandra Horowitz 2013-08-22 Als we
leren het alledaagse op een andere manier te bekijken
en, om met Sir Arthur Conan Doyle te spreken, `de
observatie van trivialiteiten' beoefenen, blijkt dat we
in de wereld om ons heen veel meer kunnen waarnemen dan
we aanvankelijk dachten. Geluiden blijken schaduwen te
onthullen. Uit een lichaamshouding valt iemands karakter
op te maken. En de onderkant van een blad aan een boom
openbaart een wereld op zichzelf. In Met andere ogen
loopt Alexandra Horowitz door New York, in gezelschap
van verschillende deskundigen, onder andere een
stadssocioloog, een kunstenares, een geoloog, een arts,
een hond en een peuter. Tijdens deze wandelingen wordt
duidelijk op welke manier zij de wereld om zich heen
waarnemen, en wat ze zien. Horowitz beschrijft de
mysteries rond de menselijke waarneming met humor en met
oog voor fascinerende details. Dat leidt tot een beter
begrip van de manier waarop wij de wereld en elkaar
tegemoet treden en nodigt uit tot een oplettender
bestaan. Er valt zo veel meer waar te nemen als we maar
de moeite nemen om écht te kijken.
1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed
ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491
woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in
Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend
water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico
verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer
geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het
grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter
dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de
Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan
maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk
dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met
Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan
wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en
levendige synthese van wat door historici, geografen en
archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de
prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners
van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze
talloze mythen en neemt de lezer mee naar de
intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de
Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met
het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief,
primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te
verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en
aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer
nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op
de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van
Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig,
uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te
denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika
wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen
die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek
een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een
bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de
Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang
duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen
en culturen betrad die in alles verschilde van de ons
toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft
voor Science en The Atlantic Monthly.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum
& Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen
door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat
zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken
voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
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van Covert One de taak het incident te onderzoeken.
Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk
geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw
biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse
geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel
interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen
Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld
van de ondergang te redden...
Klassieke literatuur Jacqueline Klooster 2017-02-24
Waarom spreken de klassieke teksten van Homerus, Sappho,
Plato, Vergilius en anderen ons nog altijd zo aan? Hoe,
waarom en wanneer werden deze meesterwerken geschreven,
en hoe kan het dat we ze nog altijd lezen? In dit boekje
stelt Jacqueline Klooster de literatuur van de klassieke
Oudheid (zowel Grieks als Romeins) op inzichtelijke
manier en in kort bestek aan de moderne lezer voor. Van
het Homerisch Epos tot de laatste heidense keizer
Julianus vormt deze literatuurgeschiedenis niet alleen
een fascinerend verhaal op zichzelf, maar ook de basis
van een millennia lange culturele traditie. Daarom
worden hier niet alleen individuele auteurs en werken
uitgelicht, maar gaat de auteur ook in op de manier
waarop de literaire traditie van de oudheid door
imitatie en innovatie steeds nieuw leven ingeblazen
kreeg-en nog altijd krijgt in de vorm van literaire
perceptie.
Gewoon God Philip Troost 2017-02-22 Op een prikkelend
spirituele manier zoekt Philip Troost naar een eerlijke,
ervaarbare manier om met God te leven en over hem te
spreken. Hij wil niet blijven steken in overspannen
geloofsuitspraken en hoge morele verwachtingspatronen.
Volgens Philip Troost is geloven vooral niet een zaak
van je hoofd. Pas in het volle leven met zijn dagelijkse
handelingen krijg je contact met de energie van God.
Philip Troost (1959) werkt in een praktijk voor
psychotherapie en pastoraat. Van hem verschenen eerder
o.a. Open lijnen, een cursus in omgaan met God en met
elkaar (8e druk 2013) en Mindful met Jezus (6e druk
2017).
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van
J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met
het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij
een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld
om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles
wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve
gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
Hoe muziek werkt David Byrne 2018
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands
populairste styliste verrast je met haar humor,
persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige
stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is
een unieke combinatie van stijlgids én
motivatiehandboek. De fashion en celebrity styliste laat
met dit boek niet alleen zien hoe je de knapste versie
van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om voor jezelf
te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en
inspirerende verhaal over het najagen van haar droom,
geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks
betreft! Het boek bevat praktische tips over het
combineren van een druk werkleven met een gezin, me-time
en sporten, over het bijhouden van je agenda en over
keuzes maken en groeien op businessgebied. Daarnaast
geeft Lonneke natuurlijk ook haar beautygeheimen en
favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over
haar verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn
uit wat haar unieke stylingmethode nu precies inhoudt.
Kortom: met Style your life vind je de (levens)stijl die
bij je past!
Proeve van een nieuw bibliographisch systeem Gerhard
Paulus Hector Zahn 1882
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke
feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt!
Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
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gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo
hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima
voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze
zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald.
Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als
het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van
Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij
weg te dromen.’ Flair
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock
2011-08-22 Maak kennis met de ongelooflijk grappige en
charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een
nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe
elke dag een ding waar je bang voor bent. ́- Eleanor
Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een
timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies
op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen
waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar
exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen:
haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren
haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te
zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste
die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend,
zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een
geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ Julie Powell auteur van Julie & Julia
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij
verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had verkocht.
Rafels aan de rechtsstaat Ferdinand Grapperhaus
2017-02-21 Volgens de Fragile States Index Score is
Nederland een van de stabielste landen ter wereld. Toch
lijkt het of de Nederlandse samenleving ontwricht raakt.
Maatschappelijke verbanden vallen uit elkaar.
Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden groter.
Kansen worden steeds minder gelijk verdeeld. De politiek
versplintert. Na een zoektocht die onder meer langs
Montesquieu, het Nieuwe Testament en Paaseiland voert,
beantwoordt Ferdinand Grapperhaus de vraag of er nog een
toekomst is voor de Nederlandse rechtsstaat en
samenleving. Ferdinand Grapperhaus (1959) is advocaat in
Amsterdam en hoogleraar Europees arbeidsrecht in
Maastricht. Hij schreef in 2013 Terug de polder in, en
heeft een wekelijkse column in Het Financieele Dagblad.
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De
zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en
leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie
voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in
de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na
het lezen van dit boek is niets meer hetzelfde voor
Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet
langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende
en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door
alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze
met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude
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tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Svenska sprakets lagar Johan Er Rydquist 1850
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen
Gretchen Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke
moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon,
briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme
fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de
aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur Archie
Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens
verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel
mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en
alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet
dat hij zich maar beter aan haar spel kan overgeven,
maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder dan
Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend
geschreven, Cain heeft een gruwelijk gevoel voor humor.'
Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien dat
zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.'
**** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie
op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig?
Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw
product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de
menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de
hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het apparaat en de
bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een
nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een
uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag
komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid
als Dresner beweert? En wat is het verband met een
bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat
Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi
Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven
de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot
elke prijs geheim willen houden. 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.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van
Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie
dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat
haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose
wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine
de greep op haar gezin en transformeert ze haar
onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste
dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en
stevige medicatie moet het autisme van zoon Will
beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij
elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident
Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke
waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen.
Moeder, moeder is een indringende en intelligente
thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren
Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiografische roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de
omgeving van New York.
Bredero's Spaanse Brabander Jeroen Jansen 2017-03-01 Een
stad vol mislukte integratie, armoede en bedrog. Bredero
laat zijn lezers meemaken hoe dat uitpakt. In 1617
schrijft hij een komisch toneelstuk met een serieuze
ondertoon over de Brabantse praatjesmaker Jerolimo die
zijn Antwerpse schuldeisers is ontvlucht en zich in
Amsterdam veel mooier en rijker voordoet dan de
hongerige schooier die hij in feite is. De
verwikkelingen spelen zich af in hartje Amsterdam, een
snel groeiende stad, waar arm en rijk hun plaats moeten
vinden en waar bedrog steeds op de loer ligt. Naast de
opschepper en zijn knecht Robbeknol komen allerlei
Amsterdamse bijfiguren uit de maatschappelijke
onderklasse aan het woord. Behalve het sociale vraagstuk
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van de immigratie en armoede krijgen ook historische
achtergronden, de taal en cultuur uit de tijd van
Bredero ruim aandacht. 'Spaanse Brabander' is in modern
Nederlands vertaald en voorzien van uitvoerige
toelichting en illustraties.
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie
Apperly wordt niet serieus genomen door haar
intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly
haar uitnodigt om naar New York te komen, besluit ze dat
het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje
zonder haar te stellen. Maar dat is niet de enige
reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en
Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke
wantrouwt Sophies vriendschap met zijn grootmoeder. Hij
doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar
geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar is
Sophie bereid de prijs te betalen?
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te
halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend
waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze
extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar
Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding
die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.
Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan
kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een welkome
afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij
kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een
feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor
altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal
is eerder verschenen en ook los te lezen.
Een reusachtig schip Harm van der Gaag 2017-02-21 In Een
reusachtig schip onderzoeken filosoof Harm van der Gaag
en neurowetenschapper Jeroen Geurts de begrippen
'leiderschap' en 'democratie'. Wat bedoelen we met die
mooie woorden? Er worden talloze trainingen in
leiderschap aangeboden, maar is leiderschap eigenlijk
wel te leren? En dan de democratie: die wordt dagelijks
heilig verklaard, maar is dat nog terecht als
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gevaarlijke populisten via de stembus aan de macht
komen? Tijdens een verblijf in een Duits hotel met een
bijzondere geschiedenis discussiëren de twee vrienden
over deze vragen en verkennen ze de verbanden tussen
beide thema's. De verschillen van inzicht zijn
levensgroot. Maar ze zijn het wél eens over de grote
waarde van de dialoog. Harm van der Gaag (1967)
studeerde wijsbegeerte in Utrecht. Hij voert sinds 2004
een filosofische praktijk en onderwijst zijn methode van
socratische een-op-eencounseling aan de Internationale
School voor Wijsbegeerte in Leusden. Jeroen Geurts
(1978) is hoogleraar en hoofd van de afdeling Anatomie &
Neurowetenschappen aan VU medisch centrum te Amsterdam.
Eerder schreven zij Het zingende paard. Een dialoog over
voortreffelijkheid. Over Het zingende paard: 'Een
schoolvoorbeeld van de socratische dialoog.' TROUW ****
Uit de put Godfried van Benthem van den Bergh 2017-02-21
Manisch-depressief worden is een akelige ervaring. Het
ergste is dat de eigen identiteit verdwijnt. Die maakt
plaats voor een afwisseling van ongeremde
zelfverzekerdheid (manie) en zich schamen en liefst
verbergen met de gordijnen dicht (depressie). Het is ook
duister waarom iemand door manisch-depressiviteit wordt
getroffen. Godfried van den Bergh begreep volstrekt niet
wat hem overkwam. Hij dacht zelfs een volgende aanval te
kunnen afslaan, maar dat bleek een illusie. Het werd
eerder erger. Zeven jaar verkeerde hij in de put van de
manisch-depressieve cyclus. Hij vroeg drie psychiaters
tevergeefs om hulp. Hij bofte dat hij bij een vierde
terechtkwam, die hem uitkomst bood. Die wist hem te
overtuigen dat lithium de manisch-depressieve cyclus kon
voorkomen. Dat bleek - en hij kreeg zijn oude zelf
terug. In Uit de put geeft Van den Bergh zijn ervaringen
weer. De kracht van manie en depressie beschrijft hij
trefzeker en invoelbaar. Zijn ervaringen benut hij ook
voor het verhelderen van de manisch-depressieve
beleving, zoals de sterke gerichtheid op de dood.
Bijzondere aandacht geeft hij daarom aan de
wonderbaarlijke werking van lithium. Godfried van
Benthem van den Bergh doceerde en schreef over
internationale betrekkingen. Hij verbleef twee jaar met
een beurs in de Verenigde Staten, aan Harvard en aan UC
Berkeley. Hij was onder meer redacteur-secretaris van De
Gids, en maakte deel uit van verschillende besturen en
adviesraden.
in geouwehoer kun je niet wonen Louis Hoeks 2017-02-01
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