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Een werknemer beschuldigt het bedrijf waar hij tot voor kort werkte, van illegale giflozingen in de Amstel. De directie van het bedrijf besluit tot het indienen van een aanklacht wegens smaad. Plotseling is de aangeklaagde verdwenen. Rechercheur De Cock raakt met
zijn rechterhand Vledder betrokken bij een smerig zaakje. Zo blijkt een belangrijke getuige van het chemisch bedrijf, chauffeur en factotum, vermoord te zijn. Bovendien wordt duidelijk dat de directieleden van het bedrijf gemene zaak maken met een afvalbedrijf...
waarvan zij ook directeur zijn. Wat er zo eenvoudig uitzag - een aanklacht van een laborant - groeit uit tot een ingewikkelde zaak, die van De Cock en Vledder veel durf en doorzettingsvermogen eist, zeker wanneer hun superieuren niet willen meewerken.
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse letterkundigen van deze eeuw.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Het vervolg op Scooters, sukkels en SeksGoden. Er is iets heel wonderwekkends gebeurd. Mijn Vati, de wereldberoemde mafketel en betalend lid van de Vereniging van Mega-Sukkels, heeft 1 keer in zijn leven per ongeluk iets goed gedaan. We gaan naar Hamburgera-gogo! Echt waar. En raad eens wie daar ook is ? Behalve een heleboel mensen in gigantische hawaibroeken en die gast die half kip, half kolonel is? Ik zal je zeggen wie daar ook is, de LiefdesGod is daar ook! Masimo, de Italiaanse Hengst, is op bezoek bij zijn oudjes
en heeft, mij, zijn nieuwe puistvrije bijna-vriendinnetje, in Billy Shakespeare-land achtergelaten. Dat denkt hij tenminste! Stel je voor hoe blij hij zal zijn als ik daar opduik en Howdy! roep, of wat ze daar ook zeggen. Het overzeese zoenfestijn kan beginnen! Georgias
vader gaat in Hamburgerland een belachelijk circusautoevenement bijwonen, en hij neemt zijn hele familie mee. Nu nog op zoek naar Masimo...Dit is al weer het zesde deel uit de hilarische dagboekenserie van Georgia Nicolson.
Vergeving brengt ware liefde op haar pad. Morrow Little wordt nog elke dag geplaagd door de herinnering aan de overval van de indianen waarbij haar moeder omkwam en haar broertje ontvoerd werd. Nu ze een jonge vrouw is, dingen vele mannen naar haar hand.
Maar zelf heeft ze haar oog al op iemand anders laten vallen, een man die haar zowel intrigeert als beangstigt. Kan ze de nagedachtenis van haar moeder en broertje bezoedelen door een huwelijk met een indiaan of moet ze zich schikken en met een man trouwen van
wie ze niet houdt?
Een jonge officier van justitie, belast met een onderzoek naar de mafia, wordt al vijf dagen vermist; een lijk met een klavertje-vier-tatoeage in de Brouwersgracht; een onwillige getuige van de rechtbank en een toeschietelijke informante van een cricketclub; een
vermoorde advocaat (die connecties had met de mafia) en een competentiestrijd met de narcoticabrigade... Dit alles komen rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder op hun pad tegen tijdens de eerste dagen van een regenachtige herfst.
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Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect worden drie kogels afgevuurd, en er is ook nog een oude man verdwenen. De Cock komt in een wespennest terecht. Een
oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen. Familieleden van de drie genoemden reageren of
verdrietig, of verbaasd of ongerust. Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt met zijn medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich
zelf op vreemd terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide rechercheur raken in een schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre
zaak gehad.
Mergent International ManualAutocarDe Cock en de sluimerende doodDe Fontein Romans & Spanning
Uitleg van haaktechnieken, met ideeën en werkbeschrijvingen voor allerlei kledingstukken en accessoires om zelf te haken.
Te Rua, een jongeman die bij een ongeluk een been heeft verloren, woont in een wankel huisje even buiten Dogside, een dorp aan de kust van Nieuw-Zeeland. Hij brengt zijn tijd door met
zwemmen en kreeften vangen. Aan het einde van het jaar maakt het dorp zich op voor de millenniumwisseling. Dogside stroomt vol met toeristen die de eerste zonsopgang van het nieuwe tijdperk
willen zien. De dorpsbewoners maken daar dankbaar gebruik van en zamelen geld in voor een nieuw dorpshuis. Maar dan komt het familiegeheim uit dat Te Rua bij zich draagt. Het leidt tot
grote opschudding in het dorp en zelfs tot een rechtszaak, waarin Te Rua lijnrecht tegenover zijn eigen familieleden komt te staan.
‘Indrukwekkend en tergend mooi proza.’ Nu voor 15 euro. Al meer dan 15.000 exemplaren verkocht. Niets is wat het lijkt is Tanya Byrons verslag van haar vierjarige opleiding tot klinisch
psycholoog. De levensverhalen van haar patiënten zijn schrijnend, adembenemend en zitten vol zwarte humor. Psychopaten, mensen met beginnende dementie, kinderen met eetstoornissen en
slachtoffers van seksueel misbruik; patiënten met ieder een aangrijpend verhaal. Prachtig geschreven, hartverscheurend en tot op het eind verrassend: een confronterend boek. Tanya Byron
heeft psychologie gestudeerd in York en Londen en is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Edge Hill. Ze is een veelgevraagd expert voor de Britse radio en televisie en schrijft
daarnaast voor onder andere The Times.
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft haar de volledige macht om mensen te arresteren en vast te houden zonder
proces. Arthur Priestley is een zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt opgepakt en naar 'De Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans landhuis. Arthur heeft geen idee
waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit. Opgesloten is niet alleen een spannende en
indringende thriller, het is ook een roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst waarin 'antiterreur' centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder
rechters, mét orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van één man niet meer telt. Arthur Priestley is zo'n man, Opgesloten is zijn verhaal.
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Doe-het-zelfgids voor het uitvoeren van reparaties en andere klussen in en om het huis.
Een koopverslaafde televisieproducente in New York probeert op ludieke wijze van haar verslaving af te komen.
Een strop voor Bobby was Baantjers eerste roman. Dat het daarmee niet was afgelopen, bewijzen de talloze avonturen van De Cock. Voor De Cock en een strop voor Bobby geldt wat voor alle latere boeken opgaat: sfeer, milieutekening en de misdaadintrige laten
niets te wensen over. Maar het is niet De Cock, die deze eerste keer het onderzoek leidt. Het is rechercheur Albert Versteegh, die de gewetenloze souteneur Bobby uiteindelijk de voet dwars zet. Dat dat niet zonder spanningen en verrassing verloopt, zal de echte
Baantjer-lezer geenszins verbazen. Albert Versteegh zal later terugkeren in De Cock en kogels voor een bruid. In Een strop voor Bobby komen zoveel lokaties en personen voor die later bij De Cock zo'n grote rol spelen (bureau Warmoesstraat, dokter Rusteloos),
dat het boek met recht is opgenomen in de De Cock-serie. Trouwens, De Cock is in dit boek zelf aanwezig, hoewel nog niet zo prominent als later. Een strop voor Bobby werd opgenomen in het boek Moord tussen de buien door, waarin ook Wegens sterfgeval
gesloten van Eli Asser en Moord en mooie handel van Theo M. Eerdmans werden opgenomen.'
Als Millie Brady het leven redt van de befaamde romanschrijfster Orla Hart, weet ze niet dat dit haar eigen leven helemaal overhoop zal halen. Niet alleen laat haar vriend haar in de steek, maar ze verliest ook haar baan. Millie vindt het wel best: een manloze
zomer. Maar de dankbare Orla denkt dat ze haar aan een leuke man moet helpen. Helaas komt hun smaak niet overeen: Millie wil juist die man die volgens Orla totaal niet geschikt voor haar is!
Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het
begin van een stormachtige en sensuele verhouding. Deel 8 Francesca weet dat er maar één oplossing is: Ian volgen naar Londen en hem laten zien dat ze niet wil dat hij alleen lijdt. Maar als Ians verleden en zijn innerlijke pijn onthuld worden, ervaart hij een
bijna ondraaglijke, ontvlambare mix van emoties voor de vrouw die het heeft aangedurfd hem lief te hebben. Nadat hij de grenzen van zijn angst heeft blootgegeven aan Francesca vraag hij zich af of hij haar voorgoed kwijt is. Kan hij zich genoeg aanpassen en
compromissen sluiten voor echte intimiteit en de liefde?
Het sneeuwt in Ballybucklebo. Dokter Laverty heeft zijn handen vol aan de gebruikelijke griepgolf waar de bewoners van het Ierse dorpje door worden geteisterd. Samen met zijn excentrieke mentor dokter O¿Reilly snelt hij door de ijzige heuvels en dalen op weg
naar zijn patiënten. Barry kijkt verlangend uit naar zijn eerste kerstfeest op het platteland. Maar wanneer ook dokter O¿Reilly geveld wordt door de griep en Barry¿s vriendin Patricia het laat afweten, wordt zijn humeur er niet beter op. Tot overmaat van ramp
vestigt een nieuwe dokter zich in de buurt van Ballybucklebo. Barry vertrouwt die kwakzalver voor geen cent. Patrick Taylor is geboren en getogen in County Down, Noord-Ierland. In de jaren zeventig emigreerde hij naar Canada. Zijn immens populaire romans
zijn gebaseerd op de dagboeken die hij schreef tijdens zijn beginjaren als arts in een huisartsenpraktijk op het Ierse platteland. Patrick Taylor woont afwisselend in Canada en Ierland. www.patricktaylor.ca
polemische opstellen over de plaats van het waardeoordeel in de sociale wetenschappen
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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.
Alice Fancoutrt is voor het eerst zonder haar twee weken oude dochtertje Florence weggeweest. Maar wanneer ze thuiskomt begint een ware nachtmerrie. Ze beweert dat de baby die thuis in de wieg ligt en op wie haar
echtgenoot David had moeten passen, niet haar dochtertje is. David ontkent dat, en denkt dat Alice haar verstand kwijt is. Is Alice inderdaad gek geworden of liegt David? Maar waarom zou hij dat doen? En waar is de echte
Florence? Alice heeft geen bewijs, maar moet de politie aan haar kant weten te krijgen, en snel. Maar het wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek kost waardevolle tijd en Davids gedrag naar Alice toe wordt steeds
grimmiger en bedreigender. En wat is de rol van zijn moeder Vivienne? Lukt het Alice om de politie te overtuigen vóór het te laat is? Een week later zijn Alice en de baby verdwenen. Weggelopen, gekidnapt, vermoord?
Jody is gek op Jackson Gatlin. En dus staat zij vooraan bij zijn concert. Door al het gedrang belandt ze met een hersenschudding backstage. Na een groot misverstand, iets met een chocoladereep en een lichte overdosis,
neemt Jody meer mee naar huis dan haar lief is. Maar wat als je grote idool in de garage zit en niet meer weg wil?
Biografie van de Nederlandse wijsgeer (1632-1677).
Pseudoniem van C.I. Dessaur.
Hoe ontdek je de waarheid over het verleden als de enige persoon die erbij was niet meer leeft? 1958. De jonge Elizabeth wordt naar het landgoed van de rijke familie Shaw gestuurd, zodat ze de laatste dagen van haar zieke
moeder niet hoeft mee te maken. Daar wordt ze verliefd, zonder iemand in de buurt om haar te waarschuwen voor haar naïviteit. Tientallen jaren later denkt Addie dat ze, ondanks hun moeizame relatie, alles weet over haar
recent overleden moeder Elizabeth. Wanneer er een vreemde vrouw voor de deur staat die beweert dat ze Addie’s zus is, is ze verbijsterd. Is Addie’s hele leven dan één grote leugen? Addie moet zien te achterhalen wat er
tijdens die ene zomer is gebeurd, die zonovergoten zomer waar haar moeder nooit over sprak, en de nacht die het leven van een jong meisje voor altijd veranderde. ‘Een intrigerend verhaal met verrassende wendingen, een
grandioos begin en prachtige beschrijvingen. Ik ben er weg van.’ Dinah Jefferies, auteur van De vrouw van de theeplanter ‘Een boeiende familiegeschiedenis... Magnifiek geschreven, je ziet de beelden van een Engelse zomer
in de jaren vijftig voor je.’ Sheila O’Flanagan
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opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkeveld

Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. In dit uitdagende boek delen 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Australië, de kennis die zij bezitten
over geluk. Deze moderne wetenschap maakte het voorbije decennium een grote opgang. Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over 'geloven' maar over 'weten'. Kennis over de rol
van tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Dit boek behandelt niet alleen het individuele geluk, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en
landen. Zo ontstaat in dit unieke standaardwerk een globale visie op geluk. Hoofdredacteur Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken van deze professoren en vertaalde hun conclusies naar een breed publiek. Nooit eerder werd research op een dergelijke manier
samengevat en ontsloten. Prachtige illustraties uit alle hoeken van de wereld en een moderne grafische vormgeving maken van dit geheel een boek dat ook het hart zal aanspreken. Een waardevol cadeau! Wil je graag meer weten of dit boek inkijken, surf dan naar deze site:
www.theworldbookofhappiness.com.
Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond: Lolly. En
die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de filmavonden kunnen Isabel, June en Kat hun geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review
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