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Als je moet strijden voor wat je lief is, vervagen alle grenzen María, een jonge succesvolle advocate, wordt aangeklaagd voor moord. De straf die haar boven het hoofd hangt kan haar niet deren; het is haar geweten waarmee ze in het reine wil komen voordat ze sterft aan de slopende ziekte waaraan ze lijdt. In een zaak die haar destijds landelijke bekendheid gaf, heeft ze een moordenaar vrijgepleit. Het verhaal hierachter neemt de lezer mee naar de tijd
van de Spaanse Burgeroorlog, waarin een misdaad werd begaan die diep ingreep in het leven van diverse families. Een verhaal van moord en corruptie, liefde en ambitie waarin kinderen de prijs betalen voor de misdaden die hun ouders begingen. Vals beschuldigd geeft een prachtig en indringend beeld van de gevolgen die de Spaanse Burgeroorlog heeft gehad op het persoonlijke leven van de Spaanse bevolking.
Heerlijk prentenboek uit de Kikker-serie over het warme gevoel van thuis. Rat stond op een heuvel en keek over het land naar de horizon. Wat is de wereld toch mooi, dacht hij. Het wordt tijd dat ik weer eens op reis ga! Kikker wil dolgraag met hem mee. En zo trekken de twee vrienden de horizon tegemoet. Maar Kikker vindt dat het wel erg lang duurt voordat ze er zijn. En hoe zou het thuis met iedereen gaan?
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‘Carter hoort in het hart van de literatuur.’ Salman Rushdie Na de dood van haar rijke ouders verhuist de vijftienjarige Melanie met haar broertje en zusje naar een onbekende oom in Londen. Hij maakt speelgoed, maar is een despoot. Zijn Ierse vrouw, die al jaren niet spreekt, en haar twee wonderlijke broers zien er verwaarloosd uit. Eens per maand organiseert de oom een toneelstuk in de kelder, met levensgrote en griezelig echte poppen. Melanie moet
uiteindelijk meespelen en wel als Leda de zwaan... Dit zwarte sprookje ontpopt zich tot een prachtige, onverwachte liefdesgeschiedenis. Internationale Klassieker Met trots presenteren wij onze eerste Internationale Klassieker. De titels in deze reeks zijn bewezen successen en nog helemaal van nu. Carter schrijft wonderschoon, sprankelend en ritmisch over pittige thema’s met een openhartige seksuele ondertoon en is met recht een klassieker die ertoe doet dus!
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Vina is een van de weinige overgebleven tieners op het eiland Getijden. Door haar mismaakte lichaam en missende hand wordt ze er continu aan herinnerd dat er in een wereld waar droog land langzaamaan verdwijnt geen plek voor haar is. Het enige lichtpuntje in haar harde bestaan is Tiam, een sterke en handige jongen. Liefde speelt echter geen rol op Getijden. Alles staat in het teken van overleven. Haar leven verandert als de koning op een dag ziek wordt
en geen mannelijke nakomeling achterlaat. Vina wordt tot haar verrassing in het paleis ontboden en mag plotseling met prinses Ster een vriendschap aanknopen. Al snel ontdekt ze dat de stervende koning een geheim heeft dat hun wereld voorgoed zou kunnen veranderen. Kan Vina de mensen van wie ze houdt redden voor haar eiland door de zee wordt verzwolgen? Amerikaans bestsellerauteur Cyn Balog heeft al negen young adultromans op haar naam staan
en is in diverse talen vertaald. ‘Het verdronken land’ is het eerste werk van haar hand dat in het Nederlands verschijnt.
Het dertiende ongeluk
La guerre en Province pendant le siège de Paris, 1870-1871. Précis historique
Er zijn vele manieren om te sterven...
Canadiana
American Book Publishing Record
Includes authors, titles, subjects.
In 1925 wordt er een meisje uit India gevonden in een schuur in Virginia, in de VS. December 1925. Vincent Fusilier vindt Raji slapend in de schuur van zijn ouders. Hij denkt dat ze een zwerfster is en zegt dat ze moet vertrekken. Ze begrijpt geen Engels en weet niet waar ze is. In de loop van de volgende maanden proberen de twee tieners elkaars taal en cultuur te begrijpen. PUBLISHER: TEKTIME
Instructor Resources: Test Bank, PowerPoint slides, a sample course syllabus, solutions to the end-of chapter questions and problems, and solutions to the online cases. To see a sample, click on the Instructor Resource sample tab above. Bonus Chapters 14-17 Student Companion Website - Cases Student Companion Website - Appendix A Student Companion Website - Appendix B Corrections Fundamentals of Healthcare Finance, in
its second edition, continues to be ideal for individuals needing basic healthcare finance skills. This easy-to-read, content-filled book presents a broad overview of healthcare finance, but focuses on tasks that are essential to the operational management of clinical services, including estimating costs and profits, planning and budgeting, analyzing new equipment purchases, using metrics to monitor operations, and
working with financial statements. To assist the learning process, this book includes critical concepts, practical scenarios, self-test questions, industry-practice sidebars, and a running glossary. The second edition has been thoroughly updated, including its many real-world examples. In addition, a section on healthcare reform has been added that includes discussions of value-based purchasing, bundling, accountable
care organizations, and medical homes. Additional features in the second edition include updated accounting coverage that conforms to the latest AICPA formats and a new student engagement tool, For Your Consideration sidebars, which present scenarios designed to make students think about current, sometimes controversial, issues. Companion website includes: Bonus chapters that cover financial markets and securities;
lease financing and business valuation; distributions to owners; and capitation, rate setting, and risk sharing Appendixes of financial and operational ratios and their definitions Introductory, real-world cases with questions intended for either self-directed learning or in-class use Companion casebook Cases In Healthcare Finance, Fifth Edition is an ideal supplement to this text. Through real-world cases, it
provides the opportunity to bridge the gap between learning concepts in a lecture setting and applying these concepts on the job. Be better prepared to deal with the multitude of issues that arise in the practice of healthcare finance.
Het grote voorleesboek
Moordenaar zonder gezicht
Debet
Healthcare Strategy and Operations
Een verzonnen leven
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.
Student Resources (click here for access) Instructor Resources An extensive instructor's manual that includes how-to guidelines and teaching notes, suggested assignments, and additional assignments that tie this book to the following Health Administration Press textbooks: Dunn and Haimann's Healthcare Management, Tenth Edition Gapenski and Reiter's Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management, Sixth Edition Gapenski's Fundamentals of Healthcare Finance, Second Edition Olden's Management of Healthcare Organizations: An Introduction, Second Edition Thomas' Marketing Health
Services, Third Edition Walston's Strategic Healthcare Management: Planning and Execution White and Griffith's The Well Managed Healthcare Organization, Eighth Edition Zuckerman's Healthcare Strategic Planning, Third Edition Give your students the opportunity to gain insight into the inner workings of a community and its healthcare providers. Students can practice and sharpen their managerial skills by applying what they learn to realistic scenarios. Instructors can use the cases in this book as a platform for helping students understand the interplay of factors that influence the development of healthcare strategy. Now in its
second edition, The Middleboro Casebook offers a series of flexible, multipart, and integrated cases that bring to life eight healthcare organizations--two hospitals, a long-term care facility, a home health agency, two physician group practices, a community mental health center, and a county health department--in the fictional town of Middleboro and its surrounding communities. Created with today's healthcare issues and realities in mind, each organization's demographic, socioeconomic, and environmental characteristics are described in detail, including its: History Governance Organizational structure and strategies Programs and
services Finance Operational challenges In this updated edition, all cases have been thoroughly revised to reflect changes in legislation, economic developments, and industry trends. All data have been updated or modified, and new organizational entities have been added, including a new case that portrays a community mental health center. The Middleboro Casebook can be used in undergraduate- and graduate-level health administration programs, as well as in business schools and public health or public administration programs. The book works equally well in capstone courses and multiple foundational courses, or as a recurring
element woven throughout a program's entire curriculum.
Hoe ver zou jij gaan om in de ogen van de moordenaar van je dochter te kunnen kijken? Wanneer zijn zeventienjarige Anna op brute wijze wordt verkracht en vermoord, stort de wereld van dr. Davis Moore volledig in. Het politieonderzoek loopt al snel vast: er is geen enkele aanwijzing te vinden voor dader of motief. Na een jaar haalt dr. Davis Moore de eigendommen van zijn dochter op. Als hij tussen haar spullen sporen van DNA-materiaal van de moordenaar aantreft, stelt hem dat voor een dilemma. Moore, specialist op het gebied van fertilisatie aan de New Tech Zwangerschapskliniek, ontwikkelt een duivelse gedachte: het
inbrengen van het genetische materiaal bij een van zijn patiëntes om een exacte kopie van de moordenaar van zijn dochter te creëren. Voor hem is dit de enige weg om de identiteit van de dader te kunnen vaststellen. Moordenaar zonder gezicht is een aangrijpende thriller over het lot van een onschuldige jongen die, zonder dat hij het weet, met slechts één doel ter wereld is gebracht: het oplossen van een gruwelijke misdaad. 'Kevin Guilfoile had mij met Moordenaar zonder gezicht al snel volledig in zijn greep met een even futuristisch als geloofwaardig verhaal. Even grappig als beklemmend. Even spannend als ontroerend. Langzaam
maar zeker komen alle verhaallijnen bij elkaar tot een van de meest onvergetelijke ontknopingen die ik ken. Met een portie kippenvel als uitsmijter...' - Sander Verheijen, Crimezone.nl ***** Boeiende thriller over seriemoordenaars, DNA-experimenten en religieus fanatisme met meer interessante personages dan echte helden. Erg goed en erg innovatief... - NU.nl **** 'De ingenieuze plot leidt naar een verbijsterend einde. Voor mij is dit nu al 'Het boek van het jaar 2006'.' - Crimezone *****
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Heider's book is a blend of practical insight and profound wisdom, offering inspiration and advice. The text is used as a management/leadership training text by many Fortune 500 corporations, including IBM, Mitsubishi, and Prudential.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of
ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
50 Pferd Mandala in Tieren Antistress Malbuch ? Über 50 einzigartige Motive ? Unterschiedliche Detailstufen ? A4-Format, Großdruck ? Jedes Bild auf einer Seite Einmal die Seele baumeln lassen, bitte! Gönnen Sie sich eine Auszeit! Schon seit Jahren sind Malbücher für Erwachsene der letzte Schrei in den USA - Bringt diesen neuen Trend nun endlich auch nach Deutschland. Befreien Sie sich vom Alltagsstress mit unseren
kreativen Themenbüchern zum Ausmalen. Entspannen Sie sich und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Seien Sie einmal wieder Kind! Das erwartet Sie in diesem Buch: Entspannung - Gönnen Sie sich eine Pause und entspannen Sie beim Ausmalen von über 50 fantastischen Pferd Vielfältigkeit - Unsere Bilder sind unterschiedlich stark detailliert und eignen sich darum hervorragend für Anfänger & Fortgeschrittene Und jede
Menge Spaß - Stundenlanger Ausmalspaß, Stressabbau und Ruhe garantiert ? Werfen Sie unbedingt einen Blick in ?s Buch, indem Sie auf das Buch-Cover (Produktfoto) klicken und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität! Weitere Beispielmotive finden Sie auch auf unserem Verlags-Profil.
Octavia pompeii
Vals beschuldigd
Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management, Sixth Edition
Endymion
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Essays over Nederlandstalige 20e-eeuwse schrijvers.
Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten door haar grote liefde Jason, kan ze de medelijdende blikken van familie en vrienden niet langer verdragen. Zoë vlucht naar Amerika en komt terecht in Boston, waar ze als nanny gaat werken bij de knorrige maar ongehoord sexy alleenstaande vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby en Samuel kan ze het al snel goed vinden.
Met Ryan maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder aantrekkelijk. Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen Trudy, Amber en Felicity, net als zij Engelse nannys. Maar kunnen die haar redden wanneer haar verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
De Tao Van Leiderschap: Strategieen Voor de Nieuwe Tijd = The Tao of Leadership
50 Pferd Mandala in Tieren Antistress Malbuch
memoires
Books in Print
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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 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
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.
Een zeilmaker heeft lange tijd een onbereikbaar ideaal: het bezitten van een schip.
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Het lijkt Sam Tahar aan niets te ontbreken: hij heeft een glanzende carrière bij een prestigieus advocatenkantoor in New York, veel geld, aandacht van de media en een `goed huwelijk. Maar zijn succes berust op bedrog, dat ooit is begonnen met een leugentje. Om zijn kans op een goede baan te vergroten heeft de van oorsprong Arabische Samir twintig jaar geleden zijn naam in sollicitatiebrieven afgekort tot Sam. Maar toen die naamsverandering direct tot een mooie betrekking leidde, besloot hij zichzelf een compleet andere identiteit aan te meten en de joodse roots van zijn
voormalige beste vriend Samuel te lenen. Terwijl Samirs ster rees, leidde Samuel een marginaal bestaan in een roerige Parijse buitenwijk en probeerde hij vergeefs schrijver te worden. Wel woont hij nog altijd samen met Nina, die destijds voor hem heeft gekozen en niet voor Samir. Maar als het drietal elkaar na twintig jaar weer ontmoet, is er ruimte voor andere en ingrijpende keuzes. De levens van Samir, Samuel en Nina komen onder grote druk te staan, wat uiteindelijk leidt tot een dramatische ontknoping. Karine Tuil schreef negen romans, waaronder Tout sur mon frère (2003),
Quand jétais drôle(2005), Douce France (2007), La domination (2008) en Six mois, six jours (2010). Van Een verzonnen leven, genomineerd voor de Prix Goncourt, werden in Frankrijk bijna 70.000 exemplaren verkocht.
De dromerige Binyavanga Wainaina groeit op in de Keniaanse middenklasse, een chaos van luide en kleurrijke geluiden: de föhns in zijn moeders schoonheidssalon, fietsbellen, monteurs in Nairobi, de muziek van Michael Jackson en op de achtergrond altijd het aanstekelijke gelach van zijn broer en zus. Hij hoort erbij, maar zoekt naar zijn eigen identiteit. Boeken vormen zijn toevluchtsoord. Terwijl Wainaina een intieme inkijk geeft in zijn leven en groeipijnen, verandert de politieke situatie in zijn land drastisch en daarmee zijn kijk op alles wat hij tot dan toe vanzelfsprekend vond.
Wainaina’s blik is kritisch zonder ooit aan warmte en humor in te boeten. ‘Van een onbekommerde virtuositeit.’ – New York Times Book Review
Debet van Saskia Noort is het vervolg op De eetclub. De karakters komen allemaal weer terug in dit boek, gerijpter, gevormd door het leven en gehaaider dan ooit. Saskia Noort is de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur. Van haar titels werden tot nu toe meer dan 2,7 miljoen exemplaren verkocht. Debet van Saskia Noort is als vanouds weer een echte pageturner. Op een koude winternacht verongelukt tv-producent Michel Brouwers, waarna zijn echtgenote Karen ontdekt dat hun perfecte leven een gruwelijke leugen blijkt te zijn geweest. Om de waarheid boven tafel te krijgen
moet ze terug naar de plek waar het allemaal begon: haar oude woonplaats Bergen en haar vriendengroep van toen, de eetclub.
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