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Informatie over alle aspecten van de overgang. Met uitleg over de hormoonbehandeling en aanvullende, alternatieve mogelijkheden om deze levensfase tot een positieve ervaring te maken.
De verliefden
paperback editie

Als Hans Olofson voor een korte reis naar Afrika gaat, kan hij niet weten dat hij er twintig jaar zal blijven. In plaats van in Uppsala zijn rechtenstudie te voltooien, neemt hij in Zambia een kippenfarm over. Hij heeft grootse plannen: nieuwe huizen bouwen voor de zwarte
medewerkers, een school oprichten voor hun kinderen en hogere lonen betalen. Maar als de onafhankelijkheidsbeweging zich nadrukkelijk afzet tegen de blanken, komt Hans in het nauw.
Het oog van de luipaard
Spirituele ontwikkeling
María Dolz, een jonge redacteur, is gefascineerd door het echtpaar dat ze elke ochtend tegenkomt in het café waar ze ontbijt. Miguel en Luisa hebben hartstochtelijke conversaties en stralen geluk uit. Maar dan komen ze van de ene op de andere dag niet meer in het café. Het blijkt dat Miguel is overleden nadat hij op straat is neergestoken. Als Luisa maanden
later weer opduikt, raken de twee vrouwen bevriend en leert María ook Luisa’s huisvriend Javier kennen, met wie ze een innige relatie opbouwt. Maar na verloop van tijd begint ze zich af te vragen of Javier wel te vertrouwen is. Haar hevige verliefdheid maakt plaats voor onberedeneerde angst, en ze vermoedt zelfs dat hij een rol speelde in de dood van zijn
vriend Miguel. De verliefden is een onthutsende roman over de nasleep van onze daden, de onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen en de keerzijde van verliefdheid.
De tijd stopt niet voor muizen
Informatorium Voor Voeding En Ditetiek
Hoofdstukken die in dit supplement zijn geactualiseerd zijn: - - Voedingsleer: Koolhydraten. Dieetleer: Voeding bij de ziekte van Parkinson, en: Diabetes mellitus en zwangerschap.
Emma's baby
Godenspelen / druk 1
Een inspecteur van politie in Bombay, India, onderzoekt de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn arrestatie in een zelfgebouwde bunker van het leven beroofde.
Gestolen zielen
Menopauze voor Dummies

Voordrachten door de grondlegger van de antroposofie (1861-1925).
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de ervaringen, mogelijkheden en risiko's
Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar dertien maanden oude zoontje Ritchie in Londen. Op een regenachtige zondagavond reist Emma met de ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de trein heeft getild, draait ze zich om naar haar boodschappen. Plotseling sluiten de deuren. Emma rent schreeuwend langs het perron maar niemand reageert op haar hulpgeroep. In de
trein lijkt een vrouw 'volgende halte' te roepen. Tegen de tijd dat Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de vrouw met Ritchie op schoot. Alles lijkt weer in orde. Tot de vrouw voorstelt een kopje koffie te gaan drinken om vervolgens spoorloos te verdwijnen met Ritchie in haar armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft haar niet. Hoe kan zij hun aan het verstand brengen dat haar zoontje is
ontvoerd?
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