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Vanaf zijn vakantieadres reist commissaris Van Veeteren naar de kustplaats Kaalbringen om een link tussen twee moorden te onderzoeken. In het bos is het lichaam van makelaar Ernst Simmel aangetroffen. Hij is onthoofd met een vlijmscherpe bijl. Enkele maanden eerder werd het onthoofde lichaam van junkie en ex-gevangene Heinz Eggers gevonden. Als Van Veeteren in Kaalbringen
aan het werk is, valt er een derde slachtoffer, de jonge arts Maurice Rühme. Curieus detail: de dader ‒ inmiddels bijgenaamd De Hakker ‒ heeft het moordwapen achtergelaten. Van Veeteren en zijn assistente Beate Moerk vragen zich af of de dader nu klaar is met zijn karwei. Als Beate Moerk ontdekt wat de drie dode mannen gemeen hebben, verdwijnt ze spoorloos.
De meester van de Afrikaanse avonturenroman Als missionaris en ontdekkingsreiziger Fuller Ballantyne tijdens een reis door Afrika verdwijnt, gaan zijn kinderen Zouga en Robyn naar hem op zoek. De twee raken verzeild in gevaarlijke avonturen en moeten om te overleven hun donkerste demonen aanpakken. Klauw van de valk maakt deel uit van de Ballantyne-serie over het
veelbewogen leven van de familie Ballantyne van 1860 tot 1980 in Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Internationale bestseller 'Als je van beeldende en ongecompliceerde actie houdt, dan is Smith wat je zoekt' - Sunday Express
Catherine Cookson koos ook voor deze roman een vrouw met een rijk gevoelsleven en een grote innerlijke kracht als hoofdpersoon: Cissie Brodie. Zij groeit op in een behoeftig arbeidersgezin. Wanneer haar ouders sterven ten gevolge van een epidemie, rust op de vijftienjarige Cissie de zorg voor negen broers en zusjes. Het lukt haar een bewoonbare spelonk in de rotsen te vinden, waar ze
met alle kinderen haar intrek neemt. Op zekere middag wordt Cissie door de jonge edelman Clive aangerand en verkracht. Negen maanden later baart het diepongelukkige meisje een zoon. Hierna wordt zij meegesleurd in een stroomversnelling van gebeurtenissen...
Acht jaar geleden werd de vijfjarige Hannah ontvoerd en opgenomen in The Chosen, een gevaarlijke sekte met communes over de hele wereld. Telkens als de groep die haar zocht te dichtbij kwam, werd ze naar een ander land verhuisd. Een aantal mensen die ooit aan de sekte ontsnapten, heeft Hannah nu gelokaliseerd in Buenos Aires. Maar ze hebben een professional nodig om Hannah
terug te stelen en veilig het land uit te krijgen. Vanessa Michael Munroe neemt de klus aan, maar is deze groep mensen wel te vertrouwen?
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Dagboek van een slecht jaar
Klauw van de valk
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Schets Van Staet-kundige Onderrichtingen, By Vraegen En Antwoorden, Tot Het Gebruyk Van Brabant...
Het oog ; De dode
Sulla dignità della medicina legale
De onderhandelaar
De streek
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
De Buchanans

Een schrijver van beschouwende teksten raakt in een intrige verwikkeld met zijn redactionele assistente.
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
Biografie van Karel V, keizer van het Heilige Roomse Rijk en heer der Nederlanden, in relatie tot het sociale, economische, culturele en politieke klimaat van zijn Zuidnederlandse hofstad Gent.
Een parapsychologe wordt gevraagd onderzoek te doen in een honderdvijftig jaar oud huis in New Orleans, waar een van de bewoners geconfronteerd werd met spookverschijnselen en angstaanjagende geesten.
Waarom krijgt Frederica zo’n akelig onderbuikgevoel wanneer ze op het landgoed van Crispin aankomt? Ondanks de mysterieuze sfeer, krijgt Frederica hartstochtelijke gevoelens voor Crispin en hij voor haar. Leven ze nog lang en gelukkig? Niets is wat het lijkt wanneer er
steeds meer verborgen familiegeheimen opduiken en dramatische gebeurtenissen zich afspelen. Beeldt Frederica het zich in, of heeft iemand het op haar gemunt? In ‘Vlucht van de zeven zwaluwen’ neemt Victoria Holt je mee in een hartverscheurend drama op de sprookjesachtige
achtergrond van het romantische Victoriaanse tijdperk en idyllische landgoederen. Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Naar de vallei van de dood
Vogelvrij
De bijbel voor dummies / druk 1
De sterrenhemel
Keizer tussen stropdragers
Catalogo Generale Della Libreria Italiana
Katie's keuze
De boeken van Velthem
theorie van het schrift
Catalogo generale della libreria italiana ...
Goede ambulante zorg bieden aan mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische stoornis is niet eenvoudig. Door de duur en complexiteit van de problemen zien hulpverleners soms door de bomen het bos niet meer. Of verliezen zij hun geloof in herstel. Ondanks de beschikbaarheid van veel therapieën in de geestelijke gezondheidszorg, ontbrak
tot nu toe een heldere methode voor de sociaal-psychiatrische begeleiding van deze patiënten.In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe de sociaal-psychiatrische begeleiding van mensen met (niet-psychotische) langdurige problematiek kan worden vormgegeven. Deze aanpak onderscheidt drie fasen met steeds een iets andere bejegeningswijze en
passende gesprekstechnieken. Ook is er aandacht voor terugkerende vaste elementen in gesprekken, voor onderlinge afspraken en voor de afronding van het contact. Ter ondersteuning en ter illustratie wordt dit boek geleverd met een dvd waarop een aantal filmpjes staat dat verschillende soorten gesprekssituaties laten zien.
Het was Napoleon Bonapartes meest kostbare bezit, de sleutel waarmee hij andere landen kon overmeesteren en zijn militaire overwinningen kon behalen. Bijna twee eeuwen lang is het verborgen gebleven, maar nu is er één natie die er alles voor over heeft het in handen te krijgen. En Lang Reilly is misschien de enige man die hun in de weg staat,
behalve als ze hem uit de weg ruimen... Op de hielen gezeten door buitenlandse huurmoordenaars, racet Reilly over de hele wereld op zoek naar het historisch kunstwerk waarvan Napoleon geloofde dat het hem in staat zou stellen de hele wereld te veroveren. Van Venetië naar Port-au-Prince, van Alexandrië naar Parijs: Reilly moet er voortdurend voor
zorgen dat hij zijn achtervolgers één stap voor blijft.
De Buchanans zijn een hechte maar roerige familie. Aangevoerd door grootmoeder Gloria, de mater familias en de schrik van al haar kleinkinderen, staat de familie pal voor het familiebedrijf én elkaar. Deel 1 Simpelweg verrukkelijk Voorafje Het gaat niet goed met The Waterfront, een van de restaurants die in het bezit zijn van de familie Buchanan. Cal
Buchanan geeft zichzelf vier maanden om de zaak weer op poten te zetten. Het eerste wat hij daar voor nodig heeft, is een talentvolle chef kok. De beste in de wijde omtrek, weet hij, is Penny Jackson. Toevallig is zij ook zijn ex... Hoofdgerecht Penny kan Cals aanbod niet afslaan. Als ze een paar jaar in The Waterfront werkt, kan ze genoeg sparen om een
eigen zaak te beginnen. Wel is het vervelend dat ze met haar ex te maken krijgt. Gelukkig heeft ze zaken als romantiek en liefde inmiddels afgezworen, en dat zal de samenwerking een stuk gemakkelijker maken. Toetje Dat de temperatuur in een keuken flink kan oplopen, weten Penny en Cal allebei. Maar de hitte die zich in de keuken van The Waterfront
onwikkelt, is werkelijk fenomenaal. Ligt het aan het fornuis, of is er misschien iets héél anders aan de hand?
Inleidende informatie over het ontstaan, de inhoud en achtergronden van de bijbelse geschriften.
Robin Hood is de beruchtste bendeleider uit de geschiedenis. Hij is een charismatisch maar meedogenloos heerser die zijn legertje vogelvrijen met ijzeren hand regeert. Hij is de held van de lagere klassen, maar de prijs voor zijn bescherming is hoog: informanten verliezen hun tong, verraders hun hoofd, en als er gevochten moet worden, dan dien je te
komen. Alan Dale komt op jonge leeftijd als voortvluchtige dief in deze brute wereld terecht. Als hij wil overleven, moet hij een zwaard leren hanteren, een luit leren strelen, en zijn vingervlugheid verder ontwikkelen. Maar bovenal moet Alan het vertrouwen van Robin Hood zien te winnen en te houden Dit is een oerspannende, puntje-van-je-stoel
historische thriller die Hood eer aandoet. The Times
De schaduw van mijn moeder
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
De onschuldige
Dictionnaire françois, latin & italien
Simpelweg verrukkelijk
Vlucht van de zeven zwaluwen
auteur, oeuvre en overlevering
bommenwerpers boven België zomer-herfst 1943
Methodisch werken met ernstige en langdurige problematiek
Vaya con Dios!
Niemand kan de gevolgen van een keuze overzien. Maar soms bepaalt een keuze wel hoe je leven er daarna uitziet Katherine heeft nooit bij de populaire jongens en meiden van school gehoord totdat ze verhuist naar Amerika. Ineens wordt ze opgenomen in het coole groepje van haar nieuwe school. En Jake, de hotste jongen van school, lijkt een oogje op haar te hebben. Maar wanneer ze Jake zoent tijdens een feestje, vindt ze
het helemaal niet zo geweldig als ze had gedacht. Katherine moet kiezen. Is ze Coole Katie: wordt ze Jakes vriendin zodat ze bij het populaire groepje hoort? Of wordt ze Nerdy Kate: wijst ze Jake af en riskeert ze zo haar gloednieuwe vrienden te verliezen? In dit boek is te lezen hoe het Katherine vergaat, zowel wanneer ze voor Jake kiest, als wanneer ze hem afwijst.
Perche' un diario? Mi avevano chiesto di scrivere dei miei viaggi.Ma quali ?Un sogno, un viaggio....quando si riesce a fare parte di esso si inizia veramente a volare..Queste sono le mie avventure, le mie ali, i miei pensieri giorno per giorno, ora per ora.Attenzione! Potrebbero essere anche le vostre. Impossibile? Provate !
Twee surrealistische novellen waarin sex en dood nauw verbonden worden.
In deze vierde businessroman van Eli Goldratt zien we hoe het management van een groot ERP-softwarehuis worstelt met de enorme druk die er door de beurs op hen gelegd wordt. Groeien met 40%, elk jaar opnieuw. Hoe is die groei vol te houden terwijl de markt van grote prospects verzadigd begint te raken? Problemen genoeg: implementaties worden complexer, de responstijd wordt langer, het aantal bugs in de software
neemt toe in plaats van af. Dan wordt Scott, de directeur van het ERP-software-bedrijf op het matje geroepen bij een van zijn grootste klanten: de 'return on investment' van het ERP-systeem is onvoldoende. Via een onderzoek en bezoeken bij hun meest tevreden klant komen ze erachter waar ze de oplossing moeten zoeken. Noodzakelijk, maar niet voldoende beschrijft perfect de problemen van de zeepbelcultuur die door
overspannen verwachtingen van de beurs is ontstaan rond hightech bedrijven. Een absolute aanrader voor iedereen die kapitalen heeft uitgegeven of gaat uitgeven aan de implementatie van IT-systemen. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen van dit moment en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Tijdens de gruwelijke ontknoping van een ontvoeringszaak gaat het duidelijk om meer dan alleen losgeld... De zoon van de president van de Verenigde Staten wordt door een internationale bende criminelen ontvoerd. Slechts één man is in staat om met deze professionals te onderhandelen: Quinn. Maar Quinn, ooit onderhandelaar in de meest geruchtmakende ontvoeringszaken, leeft in afzondering sinds de dramatische
afloop van zijn laatste zaak. Toch laat hij zich overhalen. Door zijn onconventionele werkwijze jaagt hij zowel de FBI als de CIA tegen zich in het harnas. Desondanks weet hij de onderhandelingen in goede banen te leiden. Tot het moment waarop de zaak een gruwelijke wending neemt...
Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding
Karel
Votes & Proceedings
Het vierde offer
Noodzakelijk maar niet voldoende
Dizionario classico di medicina interna ed esterna
Vlucht naar de heuvels
discorso
contenant non seulement un abregé du dictionnaire de L' Academie mais encore tout ce qu' ily a de plus remarquable dans les meilleurs lexicographes...
Tenger en blond
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Louis Lasker houdt zielsveel van zijn familie – de momenten dat het niet zo is daargelaten. Zijn twee halfbroers, Jack en Ralph, zijn fantastische, lastige mensen, maar heel druk met hun eigen ego’s. Louis’ leven staat in het teken van het verzorgen van zijn vader. Met zijn vieren ondernemen ze per busje een reis van Londen naar Zürich. Hun
vader is ongeneeslijk ziek en hij wil op waardige wijze zijn leven beëindigen. In Engeland is dat bij wet verboden. In deze geweldige roadnovel gaat het in feite over de elementaire vragen in het leven en wat er uiteindelijk werkelijk toe doet. ‘Ontroerend’ dekt geenszins de lading, dit boek knalt recht je hart in en laat je na lezing verweesd
achter. Docx heeft een uiterst actueel verhaal geschreven en de meest onweerstaanbare en onuitstaanbare personages gecreëerd, rijkgeschakeerd als het leven zelf.
Ze was tenger en blond, lief en onschuldig. Zes maanden later heeft ze, verdronken in een zee van drugs, alcohol en prostitutie, een eind aan haar leven gemaakt. Patrick Kenzie, privédetective in Boston, gelooft niet in toeval. Hij wil weten hoe het zover heeft kunnen komen met Karen Nichols. Met behulp van zijn oude vlam Angela Gennaro
komt Kenzie op het spoor van een genadeloze psychopaat die zijn slachtoffers ertoe drijft zichzelf kapot te maken.
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.
Laat los mijn hand
Le Sette Porte
Il mondo dei denti e la sua storia: Dal settecento al tempi nostri
Het huis van de maskers
Het Utopia experiment
Report of the Trustees of the Australian Museum for the Year Ended 30 June ...
Het Bonaparte-geheim
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