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Wat doe je als je zoon wordt beschuldigd van moord? Met pijn in het hart laat Danielle Parkman haar autistische, maar superslimme zoon Max opnemen in de gerenommeerde inrichting Maitland. In plaats van beter gaat het daar steeds slechter met hem. Toch kan ze
onmogelijk de door de artsen gestelde diagnose accepteren: Max zou agressief en gevaarlijk zijn. Zo kent ze haar zoon absoluut niet! Woedend besluit ze Max weg te halen uit Maitland, maar dan vindt ze hem bewusteloos in een kamer, onder het bloed, naast een jonge
pati nt die wreed is doodgestoken. Max wordt beschuldigd van de moord, en Danielle is de wanhoop nabij. Hoewel alles tegen hem pleit, is ze ervan overtuigd dat hij onschuldig is en dat de werkelijke moordenaar vrij rondloopt. Met hulp van advocaat Tony Sevillas en de
shabby priv detective Doaks bindt ze de strijd aan met het systeem. Ze moet de waarheid achterhalen - en haar kind redden...
Verslag van een reis met het Amerikaanse Varengenootschap.
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld op
haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje
kriebelde het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen
voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk
moment.
In 1992 vond de internationale conferentie "Alice in Wonderland" plaats. Deze bundeling van artikelen vormt het resultaat van deze conferentie. Aan de orde komen o.a. 'meisjesstudies', onderwijs, opvoeding, adolescentie, leefwereld, arbeid, onderwijs, overheidsbeleid t.a.v.
meisjes, seksualiteit.
Vechten voor Max
Er zijn vele manieren om te sterven...
De Top Gear jaren
Nederland en zijn bewoners
de traditionele technieken van de stichter van het westerse Reiki-system

De vierde hand is kenmerkend voor Irvings soepele verteltrant. Vaste thema's als verlies, rouw, en verlossing door liefde worden ook ditmaal nader uitgewerkt, waarbij er ook een nieuw terrein wordt betreden: het boek geeft een indringend beeld van wat een nieuwe
kans en de wil om te veranderen kunnen bewerkstelligen. John Irvings tiende roman lijkt aanvankelijk een komedie, of een satire of een scabreuze vlucht. Maar uiteindelijk is De vierde hand vooral even realistisch en ontroerend als al zijn voorafgaande werk.
Kritische analyse van het doel, de achtergrond en middelen van de Amerikaanse buitenlandse politiek, met details over en historische overzichten van de wijze waarop doelen worden bereikt.
Verzameling autobiografische relazen van lesbische nonnen en ex-nonnen in de Verenigde Staten.
Eve Renner is teruggekeerd naar New Orleans om het verleden te vergeten. Maar daar krijgt ze geen kans voor, want er begint een nieuwe reeks moorden. De slachtoffers zijn ritueel om het leven gebracht en er zijn nummers op hun lichaam getatoeëerd. Er bestaat
geen verband tussen de slachtoffers, op één na: het ziekenhuis van Our Lady of Virtues, de psychiatrische inrichting die eens het toneel was van onbeschrijfelijke waanzin. Als kind was het een tweede thuis voor Eve want haar vader was er arts. Zij bracht er uren
door om de geheime kamers en gangen te verkennen. Ergens in die vertrekken ligt de sleutel tot een verschrikkelijke misdaad, een onvoorstelbaar verraad waarvan de echo nog steeds doorklinkt. En kan zij Cole, haar voormalige minnaar, wel vertrouwen?
Pretty Little Liars dl 3 - Perfectie
Seventeen & Homo sexualis
het Bing imperium
Dochter van Lucifer
Zoomigurumi
Verslag door een jonge Italiaanse journalist van een tocht door Nederland in 1873-1874.
Leven en werk van de Franse schilder-graficus (1864-1901).
Twee jongens komen erachter dat er een moord op een man in een rolstoel beraamd wordt. Wanneer ze er wat tegen proberen te doen, worden ze door de daders achterna gezeten. Vanaf ca. 11 jaar.
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 (nietpsychotische) 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.
Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding
De wilde orchidee
Een boek per dag
Mexicaans dagboek
een reis door rechts Amerika

The Siege of 's-Hertogenbosch and the Campaign of 1629 is one of the most illustrious events of the Eighty Years' War in the history of the Netherlands. However, its image and interpretations have hardly changed in the past decades, in particular its international significance, as well as the story of the losing side: the Dutch Spaniards and the city
of 's-Hertogenbosch, which has so far remained underexposed. Based on broad and often unused source material, this book sheds a new light on this "glorious, but dangerous years" event. In addition to the political and military aspects, this book also provides insight into the experiences and opinions of ordinary soldiers, city- and rural dwellers.
This approach creates new insights into the war in the Netherlands, where the Siege of 's-Hertogenbosch is indeed justly affirmed as an impressive event. This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books'vid=ISBN9789089640161. This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Een gewonde legerofficier wordt liefderijk verzorgd door een generaalsvrouw en haar dochter.
As the magazine of the Texas Exes, The Alcalde has united alumni and friends of The University of Texas at Austin for nearly 100 years. The Alcalde serves as an intellectual crossroads where UT's luminaries - artists, engineers, executives, musicians, attorneys, journalists, lawmakers, and professors among them - meet bimonthly to exchange
ideas. Its pages also offer a place for Texas Exes to swap stories and share memories of Austin and their alma mater. The magazine's unique name is Spanish for "mayor" or "chief magistrate"; the nickname of the governor who signed UT into existence was "The Old Alcalde."
De wilde orchidee is het dramatische verhaal van de eigenzinnige Russische Lydia Ivanova en haar strijd om te overleven in het tumultueuze, door oorlog geteisterde China van 1928. Lydia en haar beeldschone maar onverantwoordelijke moeder zijn tijdens de revolutie uit Rusland gevlucht, en wonen als berooide outsiders in China.
Noodgedwongen slaat Lydia aan het zakkenrollen in de oude Chinese binnenstad en raakt daardoor verstrikt in de netten van de criminele broederschap die wordt gedomineerd door bijzonder wrede triades. Het is Chang An Lo, een jonge idealistische communist, die haar redt en op wie ze hopeloos verliefd wordt. Hij en Lydia staan aan
weerszijden van de politieke en sociale scheidslijnen en hun wederzijdse liefde is even onvergeeflijk en schaamtevol in de ogen van de Europeanen als in de ogen van de Chinezen. En hoeveel Chang ook van Lydia houdt, wil hij blijven vechten voor zijn politieke idealen. Een keuze die niet alleen hijzelf, maar ook Lydia bijna met de dood moet
bekopen.
Trouweloos
Ren voor je leven
De vierde hand
Methodisch werken met ernstige en langdurige problematiek
Kilo two

I.M. Stieg Larsson (1954-2004) Kurdo Baksi was een van de weinige vrienden van Stieg Larsson. Ze noemden elkaar grote broer en kleine broer. Baksi was tevens een van de laatsten die Stieg vlak voor hij
overleed nog gesproken heeft. Pas vijf jaar later was Baksi in staat te schrijven over de man die hij zo goed heeft gekend. De meeste mensen kennen Larsson alleen van de Millennium-trilogie, de spannende
literaire romans over de tegenpolen Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist. Maar hij heeft nog zoveel meer geschreven artikelen en boeken van een heel ander kaliber. Baksi schetst in Mijn vriend Stieg
Larsson een indringend portret van het leven en werk van de bestsellerauteur. Hij verhaalt over de voortdurende bedreigingen van neonazistische groeperingen die Larsson en hijzelf te verduren kregen, over
Larssons harde werken en zijn nietsontziende levensstijl met veel koffie, sigaretten, junkfood en weinig slaap. Hun vele en lange discussies, Larssons onuitputtelijke energie en vindingrijkheid, zijn
bescheiden en zijn grote interesse en liefde voor het thrillergenre die hem s nachts aan het schrijven zetten.
Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton is gebroken als haar jongere broer Timothy spoorloos verdwijnt. Samen met een jonge, in armoede vervallen aristocraat volgt ze Timothys spoor naar
Egypte. Niet alleen de schaduwen van Caïro en Luxor, de onherbergzame woestenij van de Sahara en de diepten van de Nijl herbergen gevaar ook Jessica draagt zo haar geheimen met zich mee...
Alex Cross is een van de eerste personen die op de hoogte worden gesteld als de zoon en dochter van de Amerikaanse president blijken te zijn ontvoerd. Hij probeert het onderzoek op te zetten, maar wordt
van verschillende kanten tegengewerkt. Iemand achter de schermen lijkt zijn invloed bij de fbi, de cia en de veiligheidsdienst aan te wenden om Alex Cross van de zaak te houden. Wanneer vervolgens de
watertoevoer van de stad besmet raakt, komt Alex op het spoor van een samenzwering die heel Amerika in gevaar brengt. Als de ontknoping van beide zaken nadert, wordt Alex gedwongen een beslissing te nemen
die indruist tegen alles waar hij voor staat – een beslissing die de toekomst van het hele land kan veranderen.
In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie Hochschild Californië, haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met haar rechtse
landgenoten in Louisiana, een van de armste en meest conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een heel ander leven leiden en er ideeën op nahouden die haaks staan op die van haar.
Hochschild raakt bevriend met een automonteur, een aannemer, een telefoonreparateur, een handelsreiziger, een vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom zij
tegen hun eigen belangen in aanhangers zijn van politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de angst voor culturele achterstelling, economische achteruitgang en het gevoel verraden te zijn
door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden op een van de cruciale vragen van de hedendaagse westerse politiek: waarom verzetten mensen zich met hand en tand
tegen 'progressieve' overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen profiteren? Een must read voor iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme en de alt-right-beweging wil
doorgronden.
Sommige misdaden worden niet vergeten...
The Alcalde
Held van een hond
het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629
De HR scorecard
Een 14-jarig meisje werkt zich op tot een wereldberoemde theateractrice in Parijs. Later komt zij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog voor belangrijke en gevaarlijke keuzes te staan.
Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn. Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland met als centrale
vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de kranten om papier en prestige, de grote
naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog,
dit boek is het logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte
renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
Alex Cross stond nog nooit aan de verkeerde kant van de wet. Maar nu hij beschuldigd is van het neerschieten van de handlangers van zijn aartsvijand Soneji, wordt hij als voorbeeld gesteld voor alle schietgrage agenten. Cross weet dat het zelfverdediging was, maar zal de
jury hem in het gelijk stellen? Terwijl Cross vecht voor zijn vrijheid, laat zijn voormalige partner John Sampson hem een video zien die aanwijzingen bevat rond de vermissing van een aantal jonge meisjes. Ondanks zijn schorsing gaat Cross toch op onderzoek uit en hij belandt
in de donkerste hoeken van het internet, waar moord slechts een vorm van ontspanning is.
Drie jaar geleden waren Spencer, Aria, Emily, Hanna en Alison de populairste meisjes op school. Op hun Prada-schoenen paradeerden ze al roddelend door de gangen. Men keek tegen hen op, maar ze werden ook gehaat. Als Alison op mysterieuze wijze verdwijnt, zijn de
vriendinnen verdrietig, maar stiekem ook wel een beetje opgelucht. Maar nu probeert iemand hun perfecte leventjes te verpesten. Is Alison wel echt dood?
Belgische speciale troepen infiltreren in burgeroorlogen Somalië
Reis door Armenie
Tranen van bloed
Girls, girlhood and girls' studies in transition
architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst
The opening of Sigmund Bing’s gallery L’Art Nouveau had been an eagerly expected event in the Paris art world throughout the latter half of 1895, since Bing first announced that he would be soon exhibiting artistic furniture. The doors finally opened on 26 December 1895 as
visitors poured in at 22 Rue de Provence to admire Bing’s collection. Beginning with Bing’s special feeling for Asian art, the author discusses his many other eclectic interests in art. Over 300 colour illustrations show the objects that were traded in his gallery: Tiffany glass, paintings
and sculptures by Henri Toulouse Lautrec, Rodin, Claudel and Vuillard, as well furniture, ceramics and jewellery by Van de Velde, Colonna, De Feure and Gaillard. The book is based on extensive archive research, tracing destinations of the art objects that Bing traded to
collectors and museums or sponsored personally. The authors show how one man, an art dealer, became an international trendsetter who influenced the canon in Europe and the US. The result is a renewed appreciation of Sigmund Bing’s role as the principal founder of the new
style that carries the name of his gallery: Art Nouveau.
Confronterende en actuele romans over politiek- en seksueel extremisme onder jongeren ‘Een lichaam zonder spieren, vel over been, verschrompelde genitaliën, een echt varkensgezicht.’ Zo ziet de jonge Seventeen zichzelf in de spiegel. Deze sombere hoofdpersoon uit Oë’s
meest controversiële roman wordt uit zijn eenzaamheid verlost wanneer hij zich aanmeldt bij een rechts-extremistische beweging die strijd voert tegen de opkomende socialisten. Macht en seksualiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en Seventeen, die zichzelf altijd
minderwaardig voelde, ontwikkelt zijn lichaam met judo en karate. Hij draagt zijn militair uniform als een ‘ware zoon van de keizer’. Met heftige gevolgen. Terwijl in Seventeen de hoofdpersoon zijn heil zoekt in politiek extremisme wil de verwende, losgeslagen rijkeluiszoon J. uit
Homo sexualis zo min mogelijk met de buitenwereld te maken hebben. In plaats van mee te draaien in de tredmolen van het dagelijks bestaan zoekt J. de confrontatie op door in volle treinen tegen vrouwenlijven aan te schuren. Dat is de enige manier waarop hij het idee heeft vol
in het leven te staan, maar natuurlijk loopt hij het risico gearresteerd te worden, of erger. Obsessie met macht en seks vormt het thema van deze vroege werken van Kenzaburo Oë. De jongens uit beide romans groeien op in een wereld waar de heersende normen en waarden
onderuit zijn gehaald door Hiroshima en Nagasaki: ze zien hun toekomst als een gapende leegte. Deze twee choquerende verhalen boren diep in de Japanse ziel en vertonen confronterende parallellen met de huidige tijd. Het tweede deel van Seventeen stond tot 2018 onder
censuur en is nu voor het eerst in Nederlandse vertaling te lezen. Inclusief nawoord van Japan-deskundige en vertaler Luk Van Haute. In de pers ‘Zich afspelend aan de vooravond van de seksuele revolutie van de jaren zestig en de anti-Vietnamoorlogsbeweging, bieden
Seventeen en Homo sexualis een intrigerende blik op de ziedende sociale turbulentie van die tijd.’ The Japan Times ‘De kracht van Oë zit in zijn oprechtheid.’ Trouw ‘Kenzaburo Oë is een schrijver die met poëtische kracht een imaginaire wereld creëert waarin werkelijkheid en
mythe samen een verontrustend beeld geven van de hachelijke situatie waarin de mens zich bevindt.’ Uit het rapport van de Nobelprijscommissie
Top Gear is voor Jeremy Clarkson wat de jungle is voor Tarzan: de perfecte plek om te werken en te spelen, en dat al tien jaar lang. Clarkson noteerde met zijn vlijmscherpe pen alles voor zijn columns in Top Gear Magazine. Hij ontziet niets of niemand en vertelt in dit boek alles
wat we willen weten over tien jaar Top Gear. Briljant geschreven en hilarisch grappig: in De Top Gear Jaren overtreft Clarkson zichzelf.
Allen Parton werd begin jaren negentig als militair tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn vrouw thuis met twee jonge kinderen achterbleef. Tijdens een ongeluk liep Allen een ernstige hoofdwond op dat hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het grootste deel van zijn
geheugen kwijt was hij kon zich zijn vrouw en zijn kinderen niet eens herinneren Sandra was opgeleid als verpleegster en hoopte door intensieve zorg Allen te helpen. Jaren van revalidatie hielpen wel iets, maar de Allen van na het ongeluk was niet meer de Allen aan wie ze ooit
haar jawoord gaf. Sandra moet alles op alles zetten om haar echtgenoot, en de vader van haar twee kinderen, niet voorgoed te verliezen. En toen was daar Endal: een labradorpuppy met zijn eigen problemen. Een banjer, die zich keer op keer in de nesten werkte. Tot hij Allen en
Sandra in zijn hondenhart sloot, en vanaf dat moment hun wereld compleet veranderde met zijn hulp, liefde en streken. Dit is hun inspirerende verhaal.
El capitan veneno
De oorsprong van l'art nouveau
De schaduwen van de Nijl
de stilte verbroken
Raadgevingen aan mijne dochter

Sinds het overlijden van haar oudste zus op 46-jarige leeftijd wordt Nina Sankovitch overmand door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt zich over haar ouders, zorgt voor haar vier zoons en rent maar door om alles uit het leven
te halen wat haar zus moest missen. Wanneer ze zelf 46 wordt, neemt ze een besluit: ze stopt met hollen en begint met lezen. Een heel jaar lang zal ze iedere dag één boek lezen en zullen echtgenoot, kinderen, drie katten en de berg vuile
was even moeten wachten. In Een boek per dag doet Nina Sankovitch verslag van haar jaar vol boeken. Ze verweeft haar persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenis met de onvergetelijke personages over wie ze leest. Ze schrijft
over haar verdriet na de dood van haar zus, haar angst dat ze nooit meer echt plezier in het leven zal hebben, maar ook over hoe zij haar levenslust terugvindt door zich weer als vanouds te verliezen in boeken en verhalen.
Er zijn maar weinig schrijvers die zo veel hebben gezien van de grote tragedies van de twintigste eeuw als Vasili Grossman. Met een indrukwekkende helderheid schreef en publiceerde hij over de Holocaust en de slag om Stalingrad.
Reis door Armenië, dat hij schreef met een opmerkelijk warmte, humor en spontaniteit, is verreweg zijn persoonlijkste en intiemste boek. Een aantal maanden na de `arrestatie van zijn meesterwerk Leven en lot door de Sovjetregering
nam Grossman de redactie op zich van een dikke Armeense roman. Hij was blij dat hij een excuus had om twee maanden door Armenië te reizen, en noteerde zijn indrukken van het land: het rotsachtige berglandschap, de oude kerken,
de inwoners en hun gewoonten. Reis door Armenië staat vol levendige observaties van een buitenstaander, maar bevat ook Grossmans gedachten over zijn plaats als schrijver in Rusland, over menselijke waardigheid en over zijn eigen
sterfelijkheid.
Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe
methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal.
Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven
hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard'
is daarmee een boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor human-resources-management.
Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 5 in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een wandeling in de bossen neemt een sinistere wending als politiecommissaris Jeffrey Tolliver en kinderarts Sara
Linton op het lichaam van een meisje stuiten in een met aarde bedekte kist. Ze ziet eruit alsof ze zich letterlijk is doodgeschrokken. Als Sara het lichaam onderzoekt, ontdekt ze iets gruwelijks, iets wat zelfs haar schokt. Rechercheur Lena
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Adams wordt van vakantie teruggeroepen om met het onderzoek te helpen. Al snel leidt het spoor naar een naburige plaats, een geïsoleerde gemeenschap en een huiveringwekkend geheim. ‘Topthriller: een knappe, zeer onverwachte
ontknoping. Het verhaal is meer dan spannend en de karakters hebben diepgang.’ Crimezone ‘Razend spannend.’ NRC Handelsblad
Lesbische nonnen
Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901: het theater des levens
De zaak tegen Alex Cross
Kill Alex Cross
Blum, Schurkenstaat
Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 4 in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een gewelddadige gijzeling houdt de inwoners van Grant County in zijn greep. Kinderarts Sara Linton en haar ex-man Jeffrey
Tolliver bevinden zich onder de gegijzelden. Is rechercheur Lena Adams wel de aangewezen persoon om dit drama tot een goed einde te brengen? Houdt de gijzeling verband met mysterieuze gebeurtenissen uit het verleden? Heeft Jeffrey
duistere kanten die zelfs Sara niet kent? ‘Levensecht en verslavend!’ Flair ‘Dit is misdaadliteratuur op zijn best.’ Michael Connelly
Onzichtbaar
het meten van strategie, mensen en prestaties
De Reiki-technieken van Dr. Hayashi
Dat nooit meer
de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
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