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Omdat ze vermoeden dat er iets mis was met zijn begrafenis, openen de tieners Kenneth en Corrie Tyler het graf van hun vader, een whiskysmokkelaar. Ze ontdekken dat hij in een veel goedkopere kist is begraven dan waar zij voor hebben betaald. Maar de grootste schok is dat
begrafenisondernemer Fenton Breece op gruwelijke wijze de hem toevertrouwde lichamen blijkt te misbruiken. Kenneth en Corrie trachten Breece met compromitterende foto s af te persen. Maar als hij de plaatselijke psychopaat Granville Sutter in de arm neemt om de twee te
vermoorden, moet Kenneth rennen voor zijn leven. Hij vlucht door een onherbergzaam landschap dat doortrokken is van armoede, met Sutter op zijn hielen.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft
vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds
vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Deirdre En De Zonen Van Usnach...
Meer kwaliteit van leven
Het lege huis
Integratieve persoonsgerichte dementiezorg
Een tekstschrijfster van een reclamebureau in New York wordt geobsedeerd door het feit dat ze al twee jaar zonder man leeft.
Het wereldberoemde sprookje De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz betekende in 1900 de definitieve doorbraak van de Amerikaanse schrijver en journalist Lyman Frank Baum. Dit verhaal zou in tientallen verfilmingen en musicals de hele wereld overgaan. Naast zijn Oz-boeken
schreef Baum ook een aantal fantastische kerstverhalen, waaronder The Life and Adventures of Santa Claus. Maar hij schreef ook een aantal kortere kerstverhalen, die wij hier voor u gebundeld hebben, voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Claus Kerst, beter bekend als de
Kerstman, is opgegroeid in het magische woud van Burzië en is een van de grootste kindervrienden die de wereld kent. Eens per jaar, in de donkere dagen aan het einde van het jaar, brengt Claus de kinderen van de wereld een beetje blijdschap door hun cadeautjes te geven. De
kerstkous: Waar komen kerstkousen vandaan? En, wie is toch die Kerstman? Dorien, het konijn en Claus Kerst: Dorien kan met dieren praten, maar het wil maar niet lukken om een gesprek met het konijntje te voeren. Tot op een dag het konijntje op zijn praatstoel gaat zitten en over
zijn ontmoeting met Claus Kerst begint te vertellen. Een kerstboom voor Doortje: Als Doortje weer eens in Oz is beland, moet ze Kerstmis missen. De Blikken Man en de Vogelverschrikker gaan voor Doortje op zoek naar een kerstboom. De ontvoering van de Kerstman: Op een mooie
winterse Kerstavond wordt Claus, terwijl hij pakjes rondbrengt, ontvoerd door de Kwelgeesten. Krijgen de kinderen nog wel op tijd hun cadeautjes of zal de vrolijkheid met Kerstmis voorgoed verloren gaan? De Wokkelkever en zijn vrienden brengen een bezoek aan Claus Kerst:
Wanneer de Wokkelkever en zijn vrienden een bezoek brengen aan Amerika, willen ze de kinderen iets cadeau doen. Wie kan hen beter helpen dan de Kerstman?
De macht van een koopmansprins
Interdisciplinair Onderzoek Naar Bewoning En Landschap Van Oost-nederland Tussen De Vroege Prehistorie En Middeleeuwen
NLP voor Dummies
Praktijkgids Voor Toezichthouders
The east of the Netherlands shows many different types of landscape. This dissertation is the result of interdisciplinary research into the long-term development of landscape and habitation of the province of Overijssel and the region De Achterhoek.
Archaeological data are the primary source of information but physical geography, historical geography, palaeobotany and toponomy are incorporated. Van Beek tries to construct an overview of all-important developments between the early prehistory and
the medieval period.
Gillian Flynn Dark places (Duisternis) Libby Day is zeven toen haar moeder en twee zusjes worden vermoord. Libby weet het huis te ontvluchten, de ijskoude januarinacht in, en overleeft. Ze getuigt tegen haar broer Ben, die voor de slachtpartij wordt
veroordeeld . Vijfentwintig jaar later is een genootschap ervan overtuigd dat Ben niet de moordenaar is. Ze vragen Libby om details, bewijzen waarvan ze hopen dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje bij beetje komt de onvoorstelbare waarheid uit...
De kracht van bidden
Het staat op mijn lijstje / druk 1
Stormachtige passie
De vis zonder fiets
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden Davids ouders bij een razzia opgepakt, terwijl hijzelf in een joods kindertehuis terechtkomt.
Inleiding tot neurolinguïstisch programmeren.
(duisternis)
Monitor Racisme and Extremisme
Relief in Tijd En Ruimte
Maag-, darm- en leverziekten
"Onthoud goed: sterven is eervol.' In Massachusetts gaan zes jongens een vuurgevecht aan met de FBI. Voor ze gearresteerd kunnen worden, plegen de jongens zelfmoord. Op één na, maar die weigert te praten. In Washington DC wordt het
lichaam van een meisje gevonden. Het is de dochter van een senator. Ze blijkt gewurgd te zijn. Op het eerste gezicht lijken het twee afzonderlijke zaken, tot FBI-agent Maggie O'Dell ontdekt dat één naam in beide opduikt: die van Joseph
Everett, een sekteleider. Toeval? Of gaat achter het charismatische uiterlijk van de Eerwaarde Everett een levensgevaarlijke psychopaat schuil?
Als zelfstandige discipline is het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten een betrekkelijk jong vak. In korte tijd is veel kennis over de (patho)fysiologie, de diagnostiek en therapie verworven. Vertaling hiervan naar de huisartsenpraktijk is
een grote wens. Het boek Maag-, darm- en leverziekten binnen de serie Praktische huisartsgeneeskunde voldoet hieraan. Het boek biedt een compleet en actueel overzicht van de huidige inzichten en is natuurlijk, zoals alle delen in de reeks
Praktische huisartsgeneeskunde, praktijkgericht. Maag-, darm- en leverziekten behandelt niet alleen de fysiologie en de pathologie van het maagdarmkanaal in engere zin. Het vakgebied is breder gedefinieerd: u krijgt een volledig overzicht
van het spijsverteringskanaal inclusief de lever en de pancreas, de pathologie ervan en alle relevante ziekten die kunnen voorkomen. De klachtgerichte opzet maakt de informatie praktisch toepasbaar. Dit wordt nog versterkt door de
casuïstiek die de behandelde stof inzichtelijker maakt. Ook bevat het boek specifieke hoofdstukken over de endoscopie, de indicatie en toepassing van voedingssondes en de problematiek rondom stoma's en een overzicht van de vele
patiëntenorganisaties. Deze uitgave is vernieuwd ten opzichte van de vorige druk die Gastro-enterologie heette en bovendien zijn er enkele nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd. Maag-, darm- en leverziekten verschijnt in de reeks Praktische
huisartsgeneeskunde. In deze reeks verschijnen uitgaven met praktische en klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden in de huisartsgeneeskunde. Maag-, darm- en leverziekten is op de eerste plaats bestemd voor
huisartsen, al dan niet in opleiding. Daarnaast voor gespecialiseerde verpleegkundigen, nurse practitioners, physician assistants, basisartsen, praktijkondersteuners en medische studenten.
Negende Rapportage
Histoire de l ́admirable Don Quichotte de la Manche
het verhaal van een vrouw die aan de basis stond van een champagne-imperium
Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland : behelzende een verhaal van de opkomste ...

Een jonge vrouw overleeft een verkeersongeluk en besluit de ambitieuze lijst met zaken die een minder fortuinlijke vrouw nog had willen doen voor haar vijfentwintigste, uit te voeren.
Tweede deel van een magnifieke vierdelige cyclus, De boeken van De Slangenoorlog, die de lezer terugvoert naar Midkemia en naar een innemend weerzien met oude bekenden. Ver weg, op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich
aaneengesloten ondere het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot offensief tegen het vreedzame Midkemia. Na zijn terugkeer van een gevaarvolle verkenningsmissie in Novindus, kiest Rupert ‘Ru’ Avery liever voor een carrière als
koopman. Hij wil niet, zoals de meeste anderen die de missie naar Novindus overleefd hebben, in dienst treden van de prins van Krondor.Ru heeft één grote wens: de rijkste en machtigste koopman in Midkemia te worden. Hij ontdekt algauw dat die
ambitie niet zonder gevaar is, en dat verraad en steelse moorden immer nabij zijn. Naarmate hij zijn handelsbelangen langzaam en met vallen en opstaan uitbreidt, komt ook zijn verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor
die tevens zijn grootste concurrent is, onder druk te staan. Eén ding verdwijnt echter nooit uit zijn gedachten: hij weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van gestreden is en dat de onvermijdelijke confrontatie een grote bedreiging zal
vormen voor zijn nieuwverworven rijkdom.
Beschrijving der stad Tiel
Verhaaltjes uit Oz
De afschaffing van den lijfsdwang
Het dertiende ongeluk
Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde naast een
maximum aan respect voor de persoon met dementie. In de eerste vier hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: basiszorg, - omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie, - activeringsstrategieën, - reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.Tenslotte komen in tien hoofdstukken alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in
evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:- wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? - hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden?- wat kan helpen om in contact te blijven met familie en
vrienden?- wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?
Detective Lindsay Boxer uit San Francisco gaat helemaal op in haar nieuwe leven als moeder. Haar man is geweldig, en ze heeft de beste vrienden, met wie ze kan praten over alle onderwerpen, van seks tot moord. Maar dan stuurt de FBI haar een foto van een moordenaar uit haar verleden. Op de foto staat een prachtige
vrouw bij een stoplicht, maar Lindsay herkent achter de verleidelijke blik een psychopaat: Mackie Morales, de gestoordste en gevaarlijkste geest waar ze ooit mee te maken heeft gehad. En Mackie is op jacht naar de leden van de Womens Murder Club James Patterson (1947) is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter
wereld. Van zijn boeken zijn meer dan 240 miljoen exemplaren verkocht. Hij schreef de populaire thrillerreeksen: Alex Cross en The Womens Murder Club. James Patterson woont en werkt in Florida.
Dark places
De weduwe Clicquot
een Maggie O'Dell thriller
Gevangen in de tijd

Veuve Clicquot staat voor glamour, stijl en luxe. Maar wie was eigenlijk die weduwe Clicquot, die de champagne deed bruisen aan het hof van zowel Frankrijk, Engeland als Rusland, en hoe wist zij zoveel roem en rijkdom te vergaren?
Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd wordt op haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem benemen, ze moet onthouden dat hij niet háár wil, maar haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze niet echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig te stellen.
In ruil voor haar toneelspel zal Becca een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen. Dat is de deal, en daar hoort verliefd worden niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke man leert kennen, des te sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij inzien dat hij zijn
droom nooit met Larissa zal kunnen waarmaken... maar misschien wel met haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland: behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen, de opbouwinge van kerken, kloosters en godshuizen, ... handvesten enz
Zomerslank met Sonja / druk 1
Verloren zielen
Schemer

De negende "Monitor racisme & extremisme" belicht de bevindingen van het onderzoek naar de strafrechtelijke bestrijding van rassendiscriminatie in 2009. In deze brede rapportage komen meerdere onderwerpen aan de orde: racistisch en extreemrechts geweld, extreemrechtse formaties, onderzoek naar het extreemrechtse en
discriminatoire gehalte van de PVV, antisemitisme, antiziganisme en strafrechtelijke aanpak van rassendiscriminatie. Nieuw in deze monitor is het onderzoek naar de gevolgen van stigmatisering. Ook wordt er aanzienlijk meer aandacht besteed aan islamitisch radicalisme en extremisme.
Bidden is niet zomaar het uiten van een lege wens. Het gaat gepaard met aandacht en concentratie, het is goed voor geest én lichaam, en levert dus echt wat op - ongeacht in welke traditie je staat. Thich Nhat Hanh wil boeddhisten, christenen en zelfs mensen die nog nooit hebben gebeden, verder op weg helpen. Een toegankelijk
boek, vol persoonlijke anekdotes. Ook een praktisch boek, door de rituelen, visualisaties, ademhalingsoefeningen en voorbeelden van gebeden bij het tandenpoetsen, tuinieren, schoonmaken en andere dagelijkse bezigheden.
De ontvoering van de Kerstman en andere kerstverhaaltjes

Toezicht houden: in het verleden een eervolle bijbaan. Die tijden zijn voorbij. Macht, moraliteit, informatieverwerking, risicomanagement, diversificatie, beloning. Op al die thema's wordt van de toezichthouder in de semi publieke sector wijze besluitvorming verwacht. Hoe ga je als
toezichthouder met deze ontwikkelingen om? Welke thema's zijn zo algemeen dat ze iedere toezichthouder raken? Wat zijn valkuilen voor de toezichthouder? Belangrijker nog: hoe kun je valkuilen vermijden? Dit boek geeft per thema antwoord op al deze vragen. De auteurs werken
vanuit een brede basis toe naar adviezen en praktische tips. Die zijn ook relevant voor bestuurders van organisaties. Ze kunnen toezichthouders en bestuurders een gemeenschappelijke taal opleveren.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright
references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely
copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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