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In dit baanbrekende boek neemt Misha Glenny de lezer mee op een reis door de wereld van de internationale georganiseerde misdaad. In de
afgelopen jaren tekende hij de verhalen op van wapensmokkelaars in Oekraïne, witwassers in Dubai, drugssyndicaten in Colombia,
vrouwenhandelaren op de Balkan en afpersers in Rusland. Hij sprak met talloze gangsters, politiemensen en slachtoffers van crimineel geweld.
McMaffia laat zien welke ongekende mogelijkheden het wegvallen van grenzen biedt aan criminele ondernemers. In het voormalig Oostblok, in het
Midden-Oosten en in instabiele Zuid-Amerikaanse staten zijn wijdvertakte netwerken ontstaan die wereldwijd consumenten voorzien in hun
behoefte aan drugs, seks, tabak, luxeartikelen en goedkope arbeid. Zo ontstaat het beeld van een mondiale schaduweconomie, die volgens
schattingen een omzet heeft van 20 procent van het bruto wereldwijd product.
‘Thuiskomst’ van Randy Alcorn is een aangrijpend verhaal over christenvervolging. In hun studietijd waren de Amerikaan Ben Fielding en de
Chinees Li Quan hechte vrienden. Maar nu, twintig jaar later, zijn ze elkaar uit het oog verloren. Als Ben naar China reist om Li op te
zoeken, heeft hij geen idee van de schokkende ontdekkingen die hem daar te wachten staan. Bijeengebracht in een uur van naderende duisternis,
moeten Ben en Li keuzes maken. Keuzes die niet alleen het lot zullen bepalen van twee mannen, maar ook van twee gezinnen, twee landen – twee
werelden. Het wordt een ontmoeting om nooit meer te vergeten. Randy Alcorn is de auteur van meer dan dertig boeken, onder andere ‘Deadline’
en ‘Moedig’. Voor de bestseller ‘Thuiskomst’ ontving hij in 2003 een Gold Medallion Award.
Als de Duitse arts met wie de echtgenote van tsaar Iwan de Verschrikkelijke een affaire heeft, verliefd wordt op een andere vrouw, moeten hij
en zijn geliefde proberen te ontkomen aan de wraak van de tsarin.
Danielle Steel Door liefde gedreven Zomer 1939. De hele wereld beleeft angstige dagen onder dreiging van oorlog en geweld. Wanneer Liane De
Villiers en Nick Burnham elkaar ontmoeten aan boord van het luxueuze passagiersschip Normandie, lijken ze voor elkaar te zijn gemaakt. Maar
beiden zijn al gebonden. Door de zich snel uitbreidende oorlog nemen de gebeurtenissen een turbulente wending, die ook voor Nick en Liane
niet zonder gevolgen zal blijven... `Eigenlijk kun je deze aardbol niet bewonen zonder ooit een boek van Danielle Steel te hebben gelezen.'
Cosmopolitan
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond
braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de
wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Door liefde gedreven
PC Graphics & Video
Citaten uit het boek der natuur
handboek meditatief ontspannen : effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress
opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis
Billboard
gebruiksaanwijzing voor architectuur
Liefde leert wachten
Vaya con Dios!
Gezond leven met mindfulness
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about
the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
‘Geschiedenisles boordevol actie!’ – NRC Handelsblad Verloren zoon van Rome is het zesde deel in de populaire en spectaculaire Vespasianus-serie. In dit deel komt Vespasianus steeds dichter bij de kern van de macht en daarmee lijkt de
profetie aangaande zijn lot werkelijkheid te worden. Rome, 51 na Chr. Vespasianus keert terug naar Rome met de grootste vijand van het rijk. Na acht jaar weerstand te hebben geboden, is de Britse strijder Caratacus gevangengenomen.
Maar zelfs deze overwinning van Vespasianus is niet voldoende om de kersverse consul te verlossen van de politieke intriges: Agrippina, de vrouw van keizer Claudius verleent Caratacus gratie. Ondertussen wordt het in het Oosten, waar
Vespasianus naartoe gestuurd is om in Armenië de belangen van Rome te verdedigen, almaar onrustiger. Er is een nieuwe Joodse cultus die aan populariteit wint en waarvan de aanhangers weigeren om trouw aan de keizer te zweren.
Maar als Vespasianus daar aankomt, wordt hij gevangengenomen. Hij wordt opgesloten in de krochten van de oeroude stad en kijkt de duisternis en de dood in de ogen: zal hij ooit nog het daglicht zien? En is een Rome dat geregeerd
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wordt door een vrouw die hem haat, veiliger dan een kerker?
Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot
historicus, antropoloog en sociaal wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat, maar
meer nog een logisch en prachtig gevolg is van ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en
stimulerende kracht van muziek.
Hoe muziek werktKarakter
Onderzoek over in hoeverre de ontwikkelingen rondom ICT en veranderende werknemers zullen leiden tot nieuwe organisatievormen.
Lentekriebels
De lijfarts van de tsarina
Verloren zoon van Rome
Designing Infrastructure and Shaping Urbanization in Belgium
Mindsight
Huid
Hoe muziek werkt
De verspreide geschriften
De vrouw die de honden eten gaf
kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825–1839)
Subject Index of Modern Books Acquired
Het Zweedse thrillerfenomeen van de uitgever van Dan Brown en Michael Crichton 'De code heeft een ongekend goed gestructureerd plot en levert een adembenemende leeservaring op. Net als De Da Vinci Code,
maar dan nog slimmer en beter geschreven.' - Dagens Nyheter 'Een ongelooflijke race tegen de klok Fredrik Olsson heeft een verbijsterende thriller geschreven, wellicht een van de beste van Zweden.' - BTJ In
Amsterdam wordt de jonge historica Janine Haynes vermist. Ze is voor het laatst gezien in een druk café. In Berlijn wordt een dakloze man vermoord door drie mannen in een nepambulance. En in Stockholm
verdwijnt voormalig cryptoloog William Sandberg uit het ziekenhuis na een mislukte zelfmoordpoging. Schijnbaar losstaande gebeurtenissen die echter de aanleiding vormen voor een zenuwslopende zoektocht.
Sandberg blijkt gevangen te zijn genomen door een schimmige organisatie en is naar een afgelegen kasteel ergens in Europa gebracht. Daar wordt hij gedwongen een ultrageheime, gecodeerde boodschap te
ontcijferen. Dan vindt er een virusuitbraak plaats en sterven duizenden mensen een gruwelijke dood. Zolang Sandberg geen oplossing heeft gevonden, zijn de gevolgen niet te overzien Fredrik T. Olsson (1969) is
scenarioschrijver voor film en televisie in Göteborg, Zweden.
Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen. Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en
welbevinden wil groeien. Dit boek laat zien hoe je op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van alledag.
Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven. `Gezond leven met mindfulness is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons
dagelijks leven. Thich Nhat Hanh
Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Hij kan alleen niet spellen. Als een magiër wordt gedood door een verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen
meteen op hem gericht. Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Met magie trekt hij de woorden letterlijk van hun bladzijden om er spreuken mee te
vormen. Van simpele paragrafen die deuren ontsluiten tot ingewikkelde alineas waarmee steen tot leven wordt gewekt, Nicodemus kan het allemaal, en zelfs in twee magische talen, en dat is uniek voor iemand van
zijn leeftijd. Maar Nicodemus heeft één probleem: hij kan niet spellen. Als een van de begaafdste magiërs uit het land wordt gedood door een verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Wie
anders dan de assistent van de befaamde magister Agwu Shannon kan dit voor elkaar hebben gekregen?'
Bridging the gap between urban planning and transport history, this book investigates the spatial impact of highways, motorways, canals, tramways, and railways on the surrounding landscape.
'Mijn ervaring heeft me geleerd dat mijn lichaam de bron is van alle vitale informatie die mij een weg naar meer autonomie en zelfbewustzijn heeft gewezen. Pas toen ik de zo lang in mijn lichaam opgesloten emoties
mocht toelaten en kon voelen, kwam ik steeds verder los van mijn verleden. Echte gevoelens laten zich niet dwingen. Ze zijn aanwezig en hebben steeds een reden, al blijft die vaak voor ons verborgen. Ik kan mezelf
niet dwingen mijn ouders lief te hebben of zelfs maar te eren, wanneer mijn lichaam dat weigert om redenen die het heel goed kent. Wanneer ik me desondanks wil houden aan het vierde gebod, kom ik in de stress,
als altijd wanneer ik iets onmogelijks van mezelf eis.' Alice Miller studeerde filosofie, psychologie en sociologie en was jarenlang psychoanalytica. Sinds 1980 houdt ze zich volledig met schrijven bezig. Ze werd
wereldwijd bekend met de klassieker Het drama van het begaafde kind, waarvan in Nederland al meer dan 150.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast schreef zij onder andere Eva's ontwaken en Vrij van leugens.
Het hoofdthema van al haar boeken is de loochening van het lijden in de kindertijd en de levenslange gevolgen daarvan.
Handboek Der Wapenkunde
De Taal der Spreuken
McMaffia
De opstand van het lichaam
Ontwerp en analyse
misdaad zonder grenzen
Drawing Berlage's Exchange
Subject Index of the Modern Works Added to the British Museum Library
de fysisch-geografische regio's
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Stereo Review
Theosofie en christendom

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf
veranderen, onszelf repareren, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te
bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de
onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn
geschiedenis kent en ermee leeft. Alice Miller studeerde filosofie, psychologie en sociologie en was jarenlang psychoanalytica. Sinds 1980 houdt ze zich volledig met schrijven
bezig. Ze werd wereldwijd bekend met de klassieker Het drama van het begaafde kind, waarvan in Nederland al meer dan 150.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast schreef
zij onder andere De opstand van het lichaam en Vrij van leugens. Het hoofdthema van al haar boeken is de loochening van het lijden in de kindertijd en de levenslange gevolgen
daarvan.
Odette is de meest gehate vrouw van België. Ze zit in de gevangenis voor medeplichtigheid aan een ophefmakend zedenmisdrijf. Ze werd meegesleept door M; haar man en de
vader van haar drie kinderen. Nooit heeft ze hem tegengehouden, ze deed alles wat hij haar opdroeg. Of bijna alles. Binnenkort komt ze vrij en gaat ze naar een klooster. Om te
werken. Als ze niet werkt zal ze bidden. Wie is deze vrouw? Speelbal of gewetenloos monster?
Theosofische visie op de historische Jezus, diens 'leer' en het christendom.
Mo Hayders Huid is het aangrijpende vierde deel van de Jack Caffery reeks, waarin hij een verdachte zelfmoord onderzoekt en Flea Marley hun relatie in een ander licht gaat zien.
Als op een warme ochtend in mei het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden bij een verlaten spoorweg net buiten Bristol, wijst alles op zelfmoord. Maar rechercheur Jack
Caffery twijfelt. Hij verdenkt iemand anders, een rover die zich voortdurend verbergt, ongezien huizen insluipt en hem dicht op de huid zit. Caffery is voor het eerst sinds lange tijd
bang. Hij krijgt hulp van politieduiker Flea Marley. Zij begint zich af te vragen of hun relatie niet meer is dan puur professioneel. Dan ontdekt zij iets in haar persoonlijke leven wat
alles verandert. En deze keer kan niemand haar helpen, zelfs Caffery niet...
Dochter Belinda is het zondagskind van Marty en Clark Davis uit de bekende serie boeken van Janette Oke over de pioniers in Noord-Amerika. In dit zesde deel uit de serie zien
haar ouders met trots, maar ook met zorg, hoe Belinda door het voorbeeld van haar broer, dokter Luke, haar hoop zet op een verpleegstersopleiding, ver van huis. Haar oude
vriendschap met Amy Jo wordt op de proef gesteld als haar nichtje Melissa bij hen komt wonen om haar schoolopleiding af te maken en alle drie de teenagers een oogje wagen
aan de buurjongen Andrew. Een stille strijd ontstaat. Janette Oke vertelt op de haar eigen plezierige wijze de lotgevallen van de familie Clark in een nieuwe episode, waarin
Belinda volwassen wordt en door de evenwichtige opvoeding van Marty en Clark leert, dat de liefde kan wachten.
Subject Index of the Modern Works Added to the Library of the British Museum in the Years ...
From Flux to Frame
Landschappelijk Nederland
op zoek naar het ware zelf
Leidraad cardiologie
Reisgids voor Jogjakarta en omstreken
De code
Future Music
Herbestemmingswijzer
Revisies van de ruimte
Het nieuwe werken ontrafeld
`Een buitengewoon en praktisch huwelijk tussen neurowetenschap en spirituele wijsheid. Toegankelijk én visionair. MINDSIGHT wordt
zeker een klassieker. Jack Kornfield, auteur van Het wijze hart Mindsight is een nieuwe manier van kijken naar gedachten, brein,
relaties en bewustzijn. Onze gedachten bepalen onze ervaringen en andersom. Daniel Siegel laat zien hoe we letterlijk onze
hersenen opnieuw kunnen programmeren zodat we anders leren denken en invloed uit kunnen oefenen op onze mentale en emotionele
belevingen. Door middel van de methode die Siegel mindsight noemt, leer je van een afstand kijken naar je gedachten en gevoelens.
Zo creëer je een nieuw bewustzijn van waaruit je je leven op een positieve manier kunt vormgeven en je je relatie met anderen kunt
verbeteren. Dr. Daniel Siegel studeerde aan Harvard Medical School. Hij is professor psychiatrie en mede-directeur van het Mindful
Awareness Research Center aan de UCLA en oprichter van het Mindsight Institute. Zijn uitgebreide netwerk bestaat uit dokters,
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advocaten, criminologen, psychologen en spiritueel leiders. Eerder schreef hij The Developing Mind en The Mindful Brain.
In 1836 is een geologische kartering uitgevoerd van de 57 gemeenten in de provincie Groningen. De resultaten van deze kartering op
schaal 1 : 50.000 zijn bewaard gebleven. Een Geologische kaart van Groningen kwam in 1837 gereed - twintig jaar voordat Staringhs
geologische kaart van Nederland verscheen. Het is ook een monumentenkaart waarop de ligging en hoogte van 120 wierden in Groningen
voorkomen. Waterafvoer en de grenzen van de zijlvestenijen zijn andere thema's die op de kaart aandacht krijgen. Ook van eerdere
geologische karteringen zijn kaarten bekend, zoals een geologische reliëfkaart van de provincie uit 1827. Alle kaarten worden in
de atlas beschreven en afgebeeld. Een gevouwen exemplaar van de geologische kaart van 1837 op ware grootte is in de atlas
opgenomen. Ter inleiding wordt beschreven hoe de kaart tot stand is gekomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het
wierdenonderzoek in het begin van de 19e eeuw en de verdere ontwikkeling van de geologische en bodemkartering in Nederland. De
kaarten uit de periode 1825-1839 nemen een unieke plaats in binnen de geschiedenis van de ‘geocartografie'. Ze behoren wereldwijd - tot de vroegste bodemkaarten die we kennen. U kunt hier een aantal voorbeeldpagina's uit de atlas bekijken: het
voorwerk met de inhoudsopgave, enkele pagina's uit Hoofdstuk 1, en de bodemkartering van twee gemeenten. Mocht u besluiten de
pagina's uit te printen, bedenk dan wel dat het originele formaat 24 x 34 cm is, en dat de afbeeldingen van dit voorbeeldbestand
geschikt zijn voor het beeldscherm (en dus niet voor papier).
De Minahassa
Het drama van het begaafde kind
Catalogus Der Bibliotheek
De atlas van Acker Stratingh
De geschiedenis van Jezus
haar verleden en haar tegenwoordige toestand (eene bijdrage tot de taal- en volkenkunde)
Thuiskomst
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