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Mnemosyne, mengelingen voor
wetenschappen en fraaije letteren
verzameld door H.W. Tydeman en N.G.
van Kampen. Stuk 1-10 Mnemosyne 1817
Ollie wil ook! Olivier Dunrea
2014-04-14 Ollie wil ook! Ollie laat
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in dit boekje nog eens zien dat hij
een eigen wil heeft. Ollie wil
namelijk ook laarsjes hebben. Hij
stampt net zo lang achter Gonnie en
Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt.
Maar als hij ze dan eenmaal heeft...
Gonnie en haar ganzenvriendjes
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Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun,
Jasper en Jip beleven nog veel meer
avonturen op de boerderij! De
grappige verhaaltjes van Gonnie en
vriendjes staan heel dicht bij de
beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te
delen? Of als je je vriendje niet
meer kunt vinden met verstoppertje
spelen? En wat doe je met vriendjes
met een eigen willetje? Ook voor
ouders valt er veel te lachen met
deze verhalen. Alle verhalen zijn
voorgelezen door Georgina Verbaan. Op
www.gonnieenvriendjes.nl vind je
extra spelletjes en informatie.
Keto in 15 minuten - Mediterraans
Julie Van den Kerchove 2021-03-16
Combineer de gezondheidsvoordelen van
het mediterrane dieet met de kracht
van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15
minuten Met uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke vetverbranding
te activeren Elke dag met volle
teugen genieten van veel verse
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groenten, fruit en het beste wat de
zee te bieden heeft, is de sleutel
tot een lang, gezond en gelukkig
leven. In haar nieuwe boek Keto in 15
minuten Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de
kracht van gezonde vetten voor meer
energie, een vlottere vetverbranding
en een sterker immuunsysteem. Met 21
gedetailleerde dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke
vetverbranding te activeren en van de
low carbkeuken een duurzame,
flexibele levensstijl te maken. De 70
mediterrane gerechten bereid je in
minder dan 15 minuten en zijn glutenen granenvrij, suikervrij,
grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch,
vis en gevogelte.
InfoWorld 1985
Computer Buyer's Guide and Handbook
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1991
Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14
Andrew Gross heeft met ‘Alleen
hij’(The One Man)een bloedstollende
en aangrijpende thriller geschreven
waarin de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog in het algemeen en die
van Auschwitz in het bijzonder
centraal staan. 1944. Terwijl in
Europa de Tweede Wereldoorlog
voortduurt, werken de Amerikanen uit
alle macht aan het Manhattanproject.
De code die ontbreekt is ontwikkeld
door de Poolse natuurkundige Alfred
Mendl, die uit het getto van Warschau
op transport naar Auschwitz is gezet.
De jonge Pool Nathan Blum is Europa
ontvlucht en werkt als vertaler voor
de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend
Duits en Pools, hij is vindingrijk en
nu hij alles en iedereen is verloren
in de oorlog, is hij vooral
vastbesloten zijn leven een zinvolle
nieuwe wending te geven. Wanneer de
Amerikanen hem vragen het welhaast
onmogelijke te doen, aarzelt hij
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niet. Hij zal terugkeren naar Europa
en infiltreren in Auschwitz in een
poging Alfred Mendl te bevrijden.
Andrew Gross schreef eerder negen
thrillers onder zijn eigen naam en
daarnaast nog eens vijf thrillers
samen met James Patterson. ‘Gross
heeft de beschrijvingen van het
kampleven opgetekend naar de verhalen
van zijn schoonvader die in Auschwitz
vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie
zijn, zijn de setting en veel van de
personages gebaseerd op historische
feiten. Voeg daaraan toe het
inlevingsvermogen, de actie en de
spanning en ‘Alleen hij’ is zowel een
ontroerende als aangrijpende
thriller.’ Booklist
Leven als prinses in Texas (3 - de
verzoening) Lizzie van den Ham
2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen
met een verleden. Een gebroken hart.
Sam had nooit gedacht dat Scott tegen
haar zou liegen, maar nu haar moeder
een detective opdracht heeft gegeven
in het verleden van haar vriendje te
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graven, lijkt het erop dat hij haar
niet de hele waarheid heeft verteld.
Als haar vader dan ook nog in een
telefoongesprek duidelijk maakt Sam
helemaal niet in huis te willen
nemen, is dat de laatste druppel voor
de ex-prinses. In een vlaag van
verdriet en woede loopt ze van huis
weg om vanuit Houston terug naar het
veilige Nederland te vliegen. Daar
ontmoet ze bij toeval advocaat Alex
Davis. Hoewel haar verstand iets
anders zegt, schreeuwt Sams hart heel
duidelijk dat ze Scott terug wil. Kan
Alex haar daar misschien bij
helpen..? Soms is er licht aan het
eind van de tunnel.
Eens begeerd (een Riley Paige
Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde
boek in de bestseller-serie met Riley
Paige, die begint met Eens weg (boek
1): een gratis download met meer dan
100 vijfsterren recensies! Als er in
Phoenix dode prostituees worden
gevonden, wordt er eerst niet veel
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aandacht aan besteed. Maar als er een
patroon van verontrustende moorden
wordt ontdekt, beseft de plaatselijke
politie al snel dat er een
seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet
te boven. Gezien de unieke aard van
de misdaden wordt de FBI erbij
geroepen, want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze zaak op
te lossen: Special Agent Riley Paige.
Riley, die nog moet bijkomen van haar
laatste zaak en probeert om de
stukjes van haar leven bij elkaar te
rapen, is eerst afwijzend. Maar als
ze over de trieste aard van de
misdaden hoort en beseft dat de
moordenaar weer snel zal toeslaan,
voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint
haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve
karakter laat haar te ver gaan; dit
keer misschien wel veel te ver om
haar nog van de afgrond terug te
kunnen trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de verontrustende
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wereld van prostituees, van gebroken
gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze
leert dat er zelfs bij deze vrouwen
onderling sprankjes hoop zijn, hoop
om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er
een tiener ontvoerd is, worstelt
Riley in een panische race tegen de
klok om de diepten van de geest van
de moordenaar te doorgronden. Maar
wat ze ontdekt leidt haar naar een
uitkomst die zelfs voor haar te
schokkend is. Eens begeerd is een
duistere psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is het
derde deel in een meeslepende nieuwe
serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in
de nacht blijft lezen. Boek 4 in de
Riley Paige-serie is binnenkort
beschikbaar.
Carcinogenically Active Chemicals
Richard J. Lewis (Sr.) 1991 This
reference source lists over 3400
chemicals for which there is at least
some suspicion of carcinogenic
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activity. Each entry contains
experimental data relating to the
carcinogenicity or mutagenicity of
the chemical, together with
literature citations and the
conclusions of IARC, OSHA, ACGIH,
(German Research Society's MAK) DFG
MAK, and NIOSH.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr
2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit
de wereldwijde hitserie Virgin River!
De miljoenen lezeressen van deze
serie zijn laaiend enthousiast over
de setting, de personages en de
prachtige verhalen. Een must-read
voor romance-liefhebbers! Virgin
River 2e trilogie - 3 verhalen uit de
serie met gratis extra verhaal! (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een
zware tijd achter de rug: binnen een
paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun
zoon. Nu haar leven in rustiger
vaarwater is gekomen, begint ze te
beseffen dat de man die er steeds
voor haar was in die moeilijke
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periode, inmiddels meer voor haar is
geworden dan zomaar een vriend.
Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor
haar te voelen... Voor Paul Haggerty
is het niet meer dan logisch dat hij
de vrouw van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet.
Gemakkelijk was dat niet, gezien het
feit dat hij al jaren heimelijk
veliefd op haar is. Nu heeft hij het
gevoel dat er iets is opgebloeid
tussen hen. Hij worstelt echter met
het idee dat hij zijn overleden
vriend verraadt. Net wanneer hij voor
zijn gevoelens durft uit te komen,
gooit een andere vrouw roet in het
eten. Krijgen Paul en Vanessa een
tweede kans en vinden ze de liefde
waarnaar ze zo verlangen? Als het aan
hun vrienden in Virgin River ligt,
moet het lukken! (2) MET DE STROOM
MEE Shelby McIntyre heeft een wens:
de man van haar dromen vinden. Die
man moet beschaafd, gladgeschoren en
netjes zijn, en hij moet als een blok
voor haar vallen. Maar omdat
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droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze
na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat afleiding heeft
verdiend, besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar kan ze
dat beter doen dan in Virgin River,
op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger
gediend. Nadat hij voor de derde keer
is neergeschoten, vindt hij het
genoeg geweest. Jaren geleden heeft
hij een paar blokhutten aan de oever
van de Virgin gekocht. Die gaat hij
opknappen en verkopen. Wat hij daarna
gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij
is in ieder geval niet van plan zich
aan iets of iemand te binden. In
Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen
duidelijk dat ze de laatste mensen op
aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River
lopen de dingen nooit zoals
verwacht... (3) NA DE STORM In een
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poging om zijn verleden achter zich
te laten, besloot Rick Sudder zich
aan te sluiten bij het Korps
Mariniers. Dat uitzending naar Irak
niet lang daarna volgde, aanvaardde
hij als een risico van het vak. Nu is
hij terug in Virgin River, en hij is
niet meer de man die hij ooit was.
Zijn verwondingen zijn niet alleen
lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz
durft hij amper nog in de ogen te
kijken en hij heeft de hoop op een
normaal en gelukkig leven opgegeven.
Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet bij te laten
zitten. Hoewel Rick al hun
toenaderingen afwijst, zijn ze ervan
overtuigd dat er een manier moet zijn
om hem duidelijk te maken dat zijn
leven weliswaar voorgoed veranderd
is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten.
Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek
als Dan Brady, het zwarte schaap van
het stadje, zich ermee gaat bemoeien.
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Kunnen ze samen Rick helpen zich met
zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS
EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het
plein in Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De diertjes zijn
nog zo klein dat ze intensieve zorg
nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren
Nate weer - de aantrekkelijke vriend
van haar broers die haar vroeger niet
zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet
van haar af te kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en
zijn ook los verkrijgbaar.
De dochter van de President James
Patterson 2021-06-07 Met details die
alleen een president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller. Biedt
inzicht over hoe het er achter de
schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een
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internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige
president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige
militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist
hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger
willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger.
En een oud-president heeft vijanden.
Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president
heeft opgedaan in om haar te redden.
Want het is maar de vraag of hij op
zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton.
Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
PC Mag 1996-03-12 PCMag.com is a
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leading authority on technology,
delivering Labs-based, independent
reviews of the latest products and
services. Our expert industry
analysis and practical solutions help
you make better buying decisions and
get more from technology.
Een hele lieve fuck you Sylvia Van
Driessche 2021-06-16 Alexa, een
journaliste die haar dagen vult met
het schrijven over lippenstiften en
het drinken van cava, wordt naar een
filmfestival gestuurd. Wat een
routineklus moet worden, verandert
wanneer ze haar jeugdliefde Finneas
Mallieu tegenkomt, die intussen een
wereldvermaard acteur is geworden.
Terwijl Alexa wegvlucht in alcohol,
wordt ze geconfronteerd met
verontrustende verhalen over seksuele
intimidatie in haar onmiddellijke
omgeving. Tevergeefs probeert ze de
onderzoeksjournaliste in haar te
onderdrukken. Alexa wordt meegezogen
in een gevaarlijke wereld, een die
haar dwingt haar verleden te
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confronteren en haar toekomst op te
offeren.
De kracht van een crisis Karel Vinck
2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide
handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die
talrijke grote bedrijven door een
zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen.
De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse
schroeven, structuren worden
vloeibaar. Het is een uitgelezen
moment om cruciale verbeteringen door
te voeren, om stappen te zetten naar
een betere wereld. Een wereld die
beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist Wim Van den
Eynde tientallen mensen uit om
hierover na te denken. Hoe moeten we
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onze economische relance organiseren?
Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
Computerworld Buyer's Guide 1983
De stagiair Lizzie van den Ham
2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft
Frans op het Thorbecke College. Als
ze van de directeur het verzoek
krijgt om een aantal maanden een
stagiair te begeleiden, doet ze dat
met frisse tegenzin. Ze houdt nu
eenmaal van een strakke planning en
van haar eigen schema. Een stagiair
is dus alleen maar lastig. Zodra
Tristan de Rooij de school
binnenstapt, groeit haar tegenzin nog
meer. Hij is veel te nonchalant naar
haar zin en bovendien lijkt hij
ontzettend op haar ex, die een
vreemdganger en flierefluiter was. En
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toch kan Isa de stagiair, die
eigenlijk veel te jong voor haar is,
maar niet uit haar hoofd zetten.
Sterker nog: het lijkt erop dat
Tristan haar ook wel ziet zitten.
Toegeven aan haar gevoelens zou
echter haar baan en reputatie op het
spel zetten... Kunnen Isa en Tristan
elkaar vinden, ondanks het feit dat
hun liefde verboden is? Een nieuw
verhaal in de serie rondom het
Thorbecke College van de hand van
Lizzie van den Ham.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa
Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de doorgewinterde
rechercheur Maud Mertens en de jonge
Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge
kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan
dat niet voorkomen dat er de volgende
dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de
verdwijningen: ze vinden overal in
nec-dsx-40-guide

West-Nederland plaats, de kinderen
zijn tussen de acht en twaalf jaar
oud en er wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts leveren niets
op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land wordt.
Voor Mertens vormen de verdwijningen
een onwelkome herinnering aan een
oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit
juist dat ze verbeten achter de
ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween
Sarina, zonder spoor of bericht. Tot
Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel
in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De
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Noordzeemoorden 1
Personal Computing 1985
Arts & Humanities Citation Index 1985
A multidisciplinary index covering
the journal literature of the arts
and humanities. It fully covers 1,144
of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes
individually selected, relevant items
from over 6,800 major science and
social science journals.
Forum
De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een
dromerige rechercheur onderzoekt de
verdwijning van een hopeloos
verstrikte kunstcriticus en vader.
Geheimen, schijngestalten en andere
zwarigheden vormen obstakels op een
pad dat uiteindelijk leidt tot een
oplossing van het mysterie. De lezer
is ook getuige van de laatste zeven
levensdagen van de vermiste. Een
verrassende ontknoping werpt nieuw
licht op de wederwaardigheden van de
rechercheur. De Genade is een
droogkomisch detectiveverhaal,
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literaire suspense van de hoogste
orde.
Het verlies van België Johan Op de
Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem
I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van
België worden, maar de republikeinen
verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige
strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft
koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass
in politiek. Meesterverteller Johan
Op de Beeck reconstrueert minutieus
en meeslepend het ontstaan van
België. Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have voor iedereen
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die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
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.
PC Mag 1996-04-23 PCMag.com is a
leading authority on technology,
delivering Labs-based, independent
reviews of the latest products and
services. Our expert industry
analysis and practical solutions help
you make better buying decisions and
get more from technology.
Zon op het water Susan Wiggs
2021-09-23 De Avalon-serie 3: Zon op
het water Nu haar dochter het huis
uit is, heeft Nina eindelijk eens
tijd voor iets nieuws. Daten,
reizen... alles kan, en ze geniet van
haar vrijheid. Maar net wanneer ze
gewend is aan haar nieuwe leven, valt
ze voor Greg – de eigenaar van een
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hotelletje, de Willow Lake Inn, en
alleenstaand vader met twee
kinderen... Gregs eerste huwelijk
liep op de klippen omdat hij getrouwd
was met zijn carrière. Nu gaat al
zijn aandacht naar de Inn, de zorg
voor zijn zoon en bijna volwassen
dochter. Tijd voor een relatie heeft
hij niet. En dezelfde fout maken als
vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij
niet. Toch lijkt het met Nina
allemaal anders...
Electronic Design 1996
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd
2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt
met zijn besluit over de medische
faculteit, bemerkt hij dat Slade zich
eigenaardig gedraagt. Slade lijkt
nooit te zijn waar hij zegt dat hij
is, en het wordt snel duidelijk dat
hij iets verborgen houdt. Cayson is
er zeker van dat hij een vriendin
heeft, en hoe meer Slade het ontkent,
hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom
vertelt Slade hem niet de waarheid?
Hij besluit de zaak uit te spitten en
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ontdekt iets dat hij nooit voor
mogelijk had gehouden ... vooral niet
van Slade. Trinity houdt haar relatie
met Slade geheim, maar wanneer Skye
haar voor een date koppelt aan een
vriend, kan ze het aanbod niet
afwijzen. Slade is gek van jaloezie
en weigert haar ronduit op date te
laten gaan. Maar Trinity beseft dat
ze de schijn moet ophouden. Slade
duikt echter plotseling op tijdens de
tijd. En zijn komst zal hun relatie
voor altijd veranderen. Roland voelt
zich enorm schuldig tegenover
Jasmine. Hoewel hij zich
verschrikkelijk voelt omdat hij zijn
jeugdvriend heeft verraden, voelt hij
zich nog slechter door de manier
waarop hij Jasmine heeft behandeld.
Vastbesloten om het goed te maken,
gaat hij achter haar aan, tot ze
ermee instemt om met hem uit te gaan
— op een echte date.
PC Magazine 1995-11
Wanneer het water breekt Chris de
Stoop 2018-09-11 Dit is het
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waargebeurde verhaal van een visser
en zijn dochter, die al een tijd
geleden hun vaderland ontvluchtten.
Hung stak in een kleine vissersboot
de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw leven
te beginnen. Gwen bouwde een
succesvolle zaak op, maar worstelt nu
met haar eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen reisgenoten
die langdurig ronddobberden op zee:
een kleine gemeenschap van met elkaar
verknoopte levens, bijeengebracht op
een beslissend moment. Niet iedereen
heeft het overleefd. Sommigen voelden
zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer.
Wanneer het water breekt is het
verhaal van de diepe breuk die
migratie is - voor de betrokkenen en
voor de bevolking. Hoe komen migrant
en maatschappij tot een nieuwe vorm
van samenleven? Een verhaal van deze
tijd, op een persoonlijke manier
verteld door Chris de Stoop, die de
familie al jaren kent en met
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tientallen reisgenoten sprak.
Popular Photography 1991
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
nec-dsx-40-guide

moederliefde. Koren Zailckas (SaoediArabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiografische roman
over haar disfunctionele jeugd. Ze
woont met haar familie in de omgeving
van New York.
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
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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.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake
Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk
van thriller en mysterie! De auteur
heeft fantastisch werk geleverd door
personages met een psychologische
nec-dsx-40-guide

kant te ontwikkelen, die zo goed
beschreven zijn dat we hun gedachten
kunnen voelen, hun angsten kunnen
volgen en hun succes toejuichen. De
plot is erg intelligent en zorgt
ervoor dat het boek je bezig blijft
houden. Vol met wendingen, dit boek
houdt je tot het einde van de laatste
pagina wakker." - Boeken en
filmrecensies, Roberto Mattos (re
Eens weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR –
BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe
psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens
gratis bestseller EENS WEG (boek # 1)
meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies
heeft ontvangen. Als de 23-jarige
Cassandra Vale haar eerste baantje
als au pair aanneemt, komt ze terecht
bij een rijke familie op een landgoed
net buiten Parijs. Het lijkt te mooi
om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze
achter de vergulde poorten een
disfunctionele familie, een verzuurd
huwelijk, getroebleerde kinderen en
geheimen die het daglicht niet kunnen
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verdragen. Als Cassandra een baantje
als au pair aanneemt op het
idyllische Franse platteland, is ze
ervan overtuigd dat ze eindelijk een
frisse start kan maken. Vlak buiten
Parijs ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met de
schijnbaar perfecte familie als
bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze
duistere geheimen ontdekt, die
bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder
alle overdaad ligt een duister,
kwaadaardig web, wat Cassandra maar
al te bekend voorkomt. Het roept
herinneringen op aan haar eigen
gewelddadige verleden, waar ze
wanhopig voor op de vlucht is. En als
er een gruwelijke moord wordt
gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare
geest op te breken. Een meeslepend
mysterie vol complexe personages,
gelaagde geheimen, dramatische
wendingen en bloedstollende suspense.
BIJNA WEG is het eerste boek in een
nec-dsx-40-guide

serie psychologische thrillers die je
tot diep in de nacht zal blijven
boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is
nu beschikbaar om vooruit te
bestellen!
Dochter van de mangroven Sarah Lark
2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in
de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een onbezonnen
beslissing, en de gevolgen reiken
verder dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
omringd door de liefde van haar
moeder Nora en haar stiefvader.
Ondanks het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over aandacht van
de planterszonen van het eiland niet
te klagen. Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de jonge arts
Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en
Victor trouwen en verhuizen naar
Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge,
onbezonnen Deirdre zich verleiden tot
het maken van een grote fout, en
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opeens is ze nergens meer zeker van –
zelfs niet van haar leven... ‘Dochter
van de mangroven’ is het tweede boek
in de Cascarilla Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook
haar heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de series De
vrouwen van Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de wolken’,
‘De roep van het land’) en De sterren
van Matariki (‘Het land met de gouden
kust’, ‘De schaduw van de kauriboom’, ‘De dag van de zonnewende’).
PC Mag 1995-11-07 PCMag.com is a
leading authority on technology,
delivering Labs-based, independent
reviews of the latest products and
services. Our expert industry
analysis and practical solutions help
you make better buying decisions and
get more from technology.
Race tegen de klok Jo Claes
2021-05-04 Bij het begin van het
nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een
bizarre brief. Daarin eist de
nec-dsx-40-guide

anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de
Leuvense universiteit drastisch moet
verminderen. Om die eis kracht bij te
zetten, zal hij drie studenten van
vreemde origine opsluiten in een
ruimte met een beperkte hoeveelheid
zuurstof, maar omdat hij slachtoffers
wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten
te redden. Een misplaatste grap,
denkt iedereen. Tot Berg een sms’je
krijgt met de locatie van de eerste
ontvoerde student. De boodschap is
echter zo geformuleerd dat niemand er
iets van begrijpt. Grap of geen grap,
Berg heeft geen andere keus dan te
proberen om het raadsel op tijd op te
lossen. De race tegen de klok is
begonnen.
Predicasts F & S Index United States
Predicasts, inc 1992 A comprehensive
index to company and industry
information in business journals.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien
Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis
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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
nec-dsx-40-guide

hilarisch. (...) Wat een geluk dat
wij lezers dit avontuur mogen
meemaken.’ - Julie Powell auteur van
Julie & Julia
Data Sources 1999
Het drielichamenprobleem Cixin Liu
2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie
moet toezien hoe de Rode Garde haar
vader doodslaat tijdens de Chinese
Culturele Revolutie. Deze moord zal
niet alleen haar leven tekenen, maar
ook de toekomst van de hele mensheid.
Veertig jaar later wordt de
nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om
een geheimzinnige reeks van
zelfmoorden onder wetenschappers te
onderzoeken. Wangs onderzoek leidt
hem naar een mysterieuze onlinegame
en een virtuele wereld die wordt
beheerst door de onvoorspelbare
interactie tussen haar drie zonnen.
Maar is die wereld alleen maar
virtueel of bestaat zij misschien
echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is de
sleutel tot alles: tot de dood van de
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wetenschappers, tot een samenzwering
die lichtjaren omvat en tot de
uitroeiing die de mensheid onder ogen
moet zien. Het drielichamenprobleem
is het eerste, adembenemende deel van
een trilogie over ruimte en tijd, en
over het voortbestaan van de aarde,
waarvan wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren werden verkocht.
Cixin Liu is de bekendste en
succesvolste sciencefictionschrijver
van China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg Liu als
eerste Chinese schrijver ooit de Hugo
Award, de belangrijkste
internationale prijs voor een
sciencefictionroman. De trilogie
wordt voor Netflix verfilmd door
David Benioff en D.B. Weiss, de
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makers van de hitserie Game of
Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat
mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.'
BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek.
Een unieke combinatie van
wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en geschiedenis,
complottheorie en kosmologie, waarin
koningen en keizers uit de westerse
en de Chinese geschiedenis zich
verplaatsen naar een droomachtige
gamewereld, terwijl politieagenten en
natuurkundigen zich bezighouden met
wereldwijde samenzweringen, moorden
en buitenaardse invasies in de echte
wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
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