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A
Na een zinderend Nieuwjaarsbal in het Metropole Hotel in Brighton wordt een vrouw
bruut verkracht als ze terugkomt op haar kamer. Een week later wordt nog een vrouw
aangevallen. Van beide slachtoffers zijn de schoenen gestolen. Inspecteur Roy Grace
realiseert zich algauw dat deze zaken opvallend veel gelijkenissen vertonen met een
serie onopgeloste zaken uit 1997. De toenmalige dader kreeg de bijnaam Ôde
SchoenenmanÕ en werd ervan verdacht vijf vrouwen te hebben verkracht alvorens
hij een zesde vrouw vermoordde. Is de dader van deze nieuwe misdaden een
imitator, of is de Schoenenman terug? Peter James is een van de bestverkopende
thrillerauteurs ter wereld. Doodskus is het zesde boek in de verslavende en uiterst
succesvolle reeks over inspecteur Roy Grace, waarvan de delen afzonderlijk te lezen
zijn.
Scholars have recently recognized the importance of the medieval and renaissance
school tradition on classical authors for our understanding of literary theory and
reading practices from the late antique period to 1600. Yet much of the primary
evidence, necessary to such an investigation lies hidden in the manuscript
repositories of Europe and North America. The Incipitarium Ovidianum will serve as a
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finding guide for scholars interested in the medieval and renaissance tradition of
accessus, biographies, commentaries and Summae memoriales on the poetic corpus
of Ovid. The Incipitarium lists alphabetically by their opening words all of the extant
texts related to the study of Ovid from 400 to 1600. All known manuscript witnesses
to the text as well as the early incunabula, modern printed editions and studies are
provided. An appendix lists manuscripts which transmit glosses to the individual
works. And a comprehensive bibliography of modern studies related to the study of
Ovid in the Middle Ages is included in the introduction to the Incipitarium itself. The
Incipitarium surveys 483 texts in manuscript and/or printed form and will be an
essential research tool for all scholars working in the field of the classical tradition.
This dictionary is based on the 2nd printing (1885) of the Macassarese-Dutch
dictionary of Dr. B.F. Matthes. The collection of material started in 1935, but with
regularity only from 1967 onward. All Macassarese words and sentences are rendered
in transcription with Latin characters only; the keywords are listed in alphabetical
order. As many examples as possible are given of the word use in the sentence
(sometimes covering the field of syntax), as e.g. proverbs, phrases and expressions.
Dialects, often very different from the Macassarese, are only seldom included.
Sometimes the information has an encyclopaedic character. The dictionary includes a
Dutch-Macassarese index.
Geen goed gehoor; wat nu ?
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De roep van de uil
De dokter en het geld
Mijn wil geschiede
Het meisje van de kommandant
Is de drang tot seriemoorden erfelijk? Inspecteur Grant Foster treft een verminkt lijk aan op een
Londens kerkhof. De moordenaar heeft een even cryptische als bloederige aanwijzing duidelijk
zichtbaar voor hem achtergelaten. Nigel Barnes, gespecialiseerd in stamboomonderzoek, weet
na een intrigerende zoektocht door talloze archiefstukken de aanwijzing te herleiden naar de
slachtoffers van een seriemoordenaar uit 1879. Dan vindt inspecteur Foster een tweede lijk en
rijst direct de vraag: gaat het hier om een copycat, of zijn heden en verleden op een
ingewikkelder manier met elkaar verweven?
Jo Ellen Hathaway is een succesvol fotograaf. Al twintig jaar wordt ze gekweld door de vraag
waarom haar moeder verdween toen ze nog een kind was. Dan ontvangt ze foto’s, eerst vreemde
close-ups en later een schokkend, hartverscheurend portret: een foto van haar moeder – mooi,
jong en onmiskenbaar dood. Jo beseft dat het tijd is om terug te keren naar haar ouderlijk huis in
het zuiden van de VS. Haar broer heeft er een sterrenrestaurant van gemaakt, waar ook haar zus
werkt, na een mislukte carrière als actrice. Voor Jo er erg in heeft, raakt ze weer verstrikt in de
ingewikkelde familieverhoudingen die ze juist was ontvlucht. De dreiging die uitging van de
geheimzinnige foto’s ervaart ze nog steeds. En welke rol speelt Nathan Delaney, een knappe
architect, in het geheel?
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Slechthorendheid en doofheid zijn ernstige handicaps. In Nederland hebben ongeveer 1,3
miljoen mensen geen goed gehoor en de helft van hen ondervindt daarvan werkelijk hinder. De
situatie in België is vergelijkbaar. Geen goed gehoor, wat nu? biedt informatie over de
psychologische, pedagogische en maatschappelijke gevolgen van een slecht gehoor voor het
dagelijks leven. U krijgt antwoord op belangrijke vragen, als:- wat betekent het om slechthorend
of doof te zijn of te worden?- welke consequenties heeft een gehoorstoornis voor de
ontwikkeling van kinderen?- Hoe vindt taalverwerving en communicatie plaats?- Welke
mogelijkheden en beperkingen zijn er voor onderwijs, werk en recreatie?Daarnaast besteden de
auteurs ook aandacht aan de meer 'technische' kanten van doofheid en slechthorendheid. Zo
vindt u in dit boek informatie over onderzoek van het gehoor, oorzaken van gehoorverlies,
verbetering of herstel van het gehoor, hulpmiddelen en financiering bij slechthorendheid en
doofheid. Deze vijfde, geheel herziene druk besteedt tevens aandacht aan de recente
ontwikkelingen met betrekking tot de Nederlandse gebarentaal, de screening van het gehoor bij
jonge kinderen en uiteraard de technische hulpmiddelen om de communicatie te
vergemakkelijken (zoals tekst- en beeldtelefoon, voice-mail, e-mail en internet). De bijlagen
bieden een uitgebreid actueel overzicht van bestaande literatuur en dienstverlenende instellingen
in Nederland en België. Geen goed gehoor, wat nu? is in de eerste plaats bedoeld als
voorlichtingsboek voor doven en slechthorenden. Omdat het relatief veel informatie bevat over
dove kinderen is het ook geschikt voor ouders. Tevens is het bestemd voor allen die
beroepshalve met slechthorenden in aanraking komen, zoals (huis)artsen, docenten,
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maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, audiologen en audiologie-assistenten, logopedisten,
kno-artsen en beroepskeuzeadviseurs en voor hen die voor deze beroepen worden opgeleid.
Klauw van de valk
De zwarte pijl
Napels en de Amalfikust
De Armageddon machine
Norsk ordbog

Wanneer presentator Mark Shillingford op televisie verslag doet van
een wedstrijd waarin zijn tweelingzus Clare, een succesvolle jockey,
als tweede in plaats van als eerste eindigt, vermoedt hij dat ze de
wedstrijd gemanipuleerd heeft. Die avond confronteert hij zijn zus met
zijn vermoedens, waarop ze woedend wegloopt. Het is de laatste keer
dat hij haar in leven ziet. Een paar uur later springt ze van het balkon
van haar hotelkamer. Gekweld door verdriet en schuldgevoel gaat
Mark op zoek naar antwoorden: waarom pleegde Clare zelfmoord? En
was het dat eigenlijk wel?
Wat doe je, als je erachter komt dat een moordenaar jou in het vizier
heeft? De vriendinnen van de Women’s Murder Club laten zich niet
zomaar afschrikken en proberen een brute seriemoordenaar in de val
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te lokken. Op steun van haar collega’s hoeft inspecteur Lindsay niet te
rekenen, want niemand ziet in dat een serie nieuwe moorden verdacht
veel op elkaar lijken. Ze lappen alle regels en procedures aan hun
laars... alles om de moordenaar te vinden! Maar zijn de vrouwen op
het goede spoor? Laat je in ‘Mijn wil geschiede’ compleet
overdonderen door wie de dader is! Heb je genoten van Pattersons
‘De eerstverlorene’? Maak je dan klaar voor het bloedstollende
vervolg van de ‘Women’s Murder Club’-reeks. James Patterson (1947)
is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot
1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij
meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal
meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op
nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder
President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers
maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs
ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s
Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft
hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor
zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene
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prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de
Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian
Award van de National Book Foundation.
Op het kleine, woeste eiland San Miguel vestigen zich twee families.
Ze willen een nieuw leven starten en jagen hun dromen na in pure
vrijheid en genietend van de ruige schoonheid van het eiland. De
lotgevallen van deze families worden verteld door drie eigenzinnige
vrouwen. Een van hen is de 38-jarige Marantha Waters, die op
nieuwjaarsdag 1888 op het eiland arriveert, in de hoop van
tuberculose te genezen. Geflankeerd door haar koppige echtgenoot,
een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, worstelt Marantha
met de ontberingen van het genadeloos geïsoleerde bestaan. De
tweede vrouw is Edith, hun geadopteerde dochter, die brandt van
ambitie om actrice te worden, maar die door haar vader gedwongen
wordt op het eiland te blijven. En dan is er nog Elise Lester, een
bibliothecaresse uit New York, die zich in de jaren dertig met haar
man op het eiland vestigt en twee dochtertjes krijgt. Het gezin lijkt
gelukkig. Maar dan dient de Tweede Wereldoorlog zich aan en is het
nog maar de vraag of zij de misère het hoofd kunnen bieden San
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Miguel is een meeslepende roman verteld in het meesterlijk proza dat
we van T.C. Boyle kennen. De eenzaamheid van het eilandbestaan, de
weerbarstige natuur en de gevolgen van oorlog vormen de
ingrediënten van deze indringende roman.
Tijdschrift voor germaanse filologie
de woelige jaren van de filosofie
Het witboek
De costumen van Breda aangaande de huwelijksgemeenschap
'Griezelig aannemelijk. Een van Folletts beste.' Time Londen,
begin 1914: zijn naam is Feliks. Hij is naar Londen gekomen om
een moord te plegen die de loop van de geschiedenis voorgoed zal
veranderen. Feliks is een meester in het manipuleren, en heeft
vele andere wapens tot zijn beschikking. Maar zijn tegenstanders
zijn de voltallige Engelse politie, een briljante en
invloedrijke lord, en de jonge Winston Churchill zelf. Tegen
zo’n overmacht is niemand opgewassen – behalve de man van St.
Petersburg. De pers over De man van St. Petersburg ‘Een
geweldige thriller en een uitstekende roman. Follett overtreft
zijn concurrenten!’ Newsday ‘Knetterende spanning, misschien wel
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zijn beste tot nu toe!’ San Diego Union
De meester van de Afrikaanse avonturenroman Als missionaris en
ontdekkingsreiziger Fuller Ballantyne tijdens een reis door
Afrika verdwijnt, gaan zijn kinderen Zouga en Robyn naar hem op
zoek. De twee raken verzeild in gevaarlijke avonturen en moeten
om te overleven hun donkerste demonen aanpakken. Klauw van de
valk maakt deel uit van de Ballantyne-serie over het veelbewogen
leven van de familie Ballantyne van 1860 tot 1980 in Rhodesië,
het huidige Zimbabwe. Internationale bestseller 'Als je van
beeldende en ongecompliceerde actie houdt, dan is Smith wat je
zoekt' - Sunday Express
In 1941 stalen de Duitsers vier wandpanelen, uit amber gehouwen
uit het paleis in St. Petersburg. Jaren later gaat een echtpaar
ernaar op zoek aan de hand van een aantal cryptische
aanwijzigen. Vier wandpanelen, geheel uit amber gehouwen en
schitterend bewerkt, vormen samen de Amberzaal. In 1941 zijn de
panelen door de Duitsers gestolen uit het Catharinapaleis in
Sint Petersburg en vervoerd naar Koningsberg. In april 1945 zijn
de panelen spoorloos verdwenen en nooit meer teruggevonden. Het
rustige en prettige leven van rechter Rachel Cutler wordt danig
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verstoord wanneer haar vader, die de verschrikkingen van de
Tweede Weredoorlog heeft overleefd, onder verdachte
omstandigheden overlijdt. Hij laat cryptische aanwijzingen
achter over een levenslang bewaard geheim, over iets wat de
Amberzaal heet. Rachel vertrekt samen met haar ex-man Paul naar
Europa om de waarheid rond haar vaders leven en dood te
achterhalen. En daar raken ze al snel verwikkeld in een
verraderlijk spel met als inzet... de Amberzaal. Steve Berry is
de auteur van De Amberzaal, Het derde gebeim, De Romanov
voorspelling en De erfenis van de Tempeliers. Steve Berry is
jurist en woont en werkt in Georgia, Verenigde Staten.
De schuilplaats
Homo loquens en homo scribens
Een andere waarheid
Makassaars-Nederlands Woordenboek
L'oasis d'Asrir

Al vanaf haar 11e jaar is een Brusselse vrouw verliefd op een getrouwde
kunstschilder.
Dutch and Flemish language; Philosophy; Psychology.
Dit boek is geschreven naar aanleiding van een duidelijke vraag uit de
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Nederlandse markt om meer en laagdrempelige informatie te verstrekken
op het gebied van de DSDM methodiek. DSDM (Dynamic Systems
Development Methodology) is een projectmanagementmethode die midden
jaren 90 is ontstaan in de UK als het professionele antwoord en alternatief
op de toen veel gebruikte ‘watervalmethodes’ zoals de System
Development Methodology (SDM). DSDM is daarmee ook koploper
geworden in een nieuwe denkwijze die we nu kennen als Agile . Het feit dat
DSDM is ontstaan als alternatief voor de oude bekende waterval methode
geeft direct ook de structuur aan waarop de methodiek gebaseerd is. De
methode is namelijk in eerste instantie geschreven op de doelgroep van
ervaren systeemontwikkelaars en veronderstelt de watervalcomponenten
als bekend. Dit bracht met zich mee dat DSDM moeilijk te gebruiken was
voor een nieuwe generatie ontwikkelaars, onbekend met
watervalmethodieken. En mede daardoor is voor deze nieuwe generatie de
officiële DSDM manual moeilijk te doorgronden. In dit boek is de
vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Niet alleen wordt de theorie
verwoord in begrijpbare componenten, en bovendien wordt het geheel zeer
tastbaar gemaakt aan de hand van een case waarin alle stadia van het
ontwikkelingsproject worden beschreven. Hierdoor wordt het boek
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aangenaam om te lezen en ondersteunt het de lezer op zeer effectieve wijze
bij het doorgronden van de DSDM-methodiek. Bovendien biedt dit boek een
goede basis om Atern te leren kennen, de opvolger van DSDM. Veel
elementen uit DSDM 4.2 komen terug in Atern, maar Atern biedt daarnaast
ook vele nieuwe inzichten. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet)
verkrijgbaar: Klik op de knop Training Material bij het boek op onze
website.
roman
Yakari en de sneeuwvogel
Bloedlijn
DSDM - Een introductie
Boumkoeur
Een jonge, ongeneeslijk zieke Canadese priester leert tussen Indianen
zijn naderende dood aanvaarden.
Wonderlijk: de ambtenaren van VWS en de managers bij de
zorgverzekeraars delibereren bij voortduring over slimme
aanpassingen op de deelbudgetten voor de zorg. Artsen daarentegen
schuiven maar heel incidenteel aan voor overleg over wat toch hun
core-business is. Dat zou wel eens een kostbare weeffout in het
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maatschappelijke systeem kunnen zijn. Dokters hebben misschien de
reputatie dat zorgbudgetten nooit hoog genoeg kunnen zijn. En het is
juist dat ze liefst het onderste uit de kan willen halen om hun
patiënten te genezen. Maar het zijn ook realisten. Niet alles moet wat
kan! En als ze pleiten voor verhoging van het ene deelbudget dan
komen ze als zorgexperts beslist ook met een reële verlaging van een
andere kostenpost. In dit boek 28 auteurs · met onbetwistbare
geneeskundige en evenzeer (bedrijfs)economische expertise, · met
concrete voorstellen tot verschuivingen in zorgbudgetten, · met
alternatieven die per saldo geen extra geld kosten. Het debat hierover
wordt vergemakkelijkt doordat elk hoofdstuk opent met een duidelijke
stelling.
De reisgids Wat & Hoe Stedentrip Napels en de Amalfikust, met
insider tips, Top 10 hoogtepunten, wandelingen en diverse kaarten en
plattegronden. Het bruisende Napels ligt aan een idyllische baai en is
even beroemd om zijn inwoners als om zijn prachtige architectuur en
musea. Aan de schitterende Amalfikust vind je een blauwgroene zee,
steile kliffen en prachtige citroengaarden. En niet te vergeten de
Italiaanse levenskunst, waar je volop van kunt meegenieten.
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Paleis van de lach
Artsen (her) berekenen de kosten van de zorg
Een geval van ordeverstoring
Arthur Schopenhauer
Dutch in Three Months
Robert Ludlum & Gayle Lynds, De Armageddon machine De Amerikaanse wiskundige Marty
Zellerbach en de befaamde computerexpert Emile Chambord hebben in Parijs in het diepste
geheim een prototype van een moleculaire computer ontwikkeld. Een explosie en een brand
vernietigen een deel van het beroemde onderzoeksinstituut. Reden voor wetenschapper en
beroepsmilitair Jon Smith om in actie te komen. Zellerbach is namelijk zwaargewond en ligt in
coma, en van Emile Chambord ontbreekt ieder spoor. Robert Ludlum schreef De Armageddon
Machine samen met Gayle Lynds.
Tycho Woensdag is wees en woont in een ton. Hij is nog nooit naar het circus geweest, maar
als het circus Osuro in de stad Reusel aankomt, weet hij wel dat dit geen norm
l circus is.
Het circus arriveert in het geheim en in het holst van de nacht. Vanuit zijn ton op een heuvel
ziet Tycho hoe de tenten worden opgezet en het circusterrein langzaam maar zeker gevuld
raakt. Slaapdronken ontmoet Tycho een enorme tijger en de volgende morgen besluit hij dat
hij m
r wil weten over dat geheimzinnige circus en de tijger. Zo begint een fantastisch
avontuur, waarin Tycho met zijn kleine vriendin Mini op zoek gaat naar het paleis van de lach,
waar de Grote Cortado een kwaadaardig plan in uitvoering brengt.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes
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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!
Canadiana
De man van St. Petersburg
Internationaal privaatrecht
Verslagen van het verhandelde op de Wetenschappelijke vergaderingen
Zijn naam was Feliks. En hij kwam uit Rusland om een moord te plegen die de geschiedenis
voorgoed zou veranderen.

Cursus Nederlands voor Engelssprekenden
Eindelijk regent het op de Droge Prairie. Veilig beschut in hun tipi vermaken
Yakari en zijn vriendinnetje Regenboog zich met hun speelgoed. Plotseling
beeft de aarde, de tipi stijgt op, wint hoogte en zet koers naar de toendra.
Op initiatief van Nanabozo, het Grote Konijn met magische gaven, begeven
de twee papooses zich naar het Hoge Noorden, waar de zon 's zomers nooit
ondergaat. Ze ontdekken daar een onbekende fauna: kariboes, lemmings,
muskusossen... Ze krijgen er met allerlei gevaren te maken, zelfs met
wolven, en ontdekken een klein en weerloos schepsel. Het is maar goed dat
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een fascinerende witte vogel - de sneeuwuil Harfang - over hen waakt...
John C. Wilder is een succesvolle verkoper van advertentieruimte. Hij heeft
een comfortabel huis buiten de stad, een liefhebbende vrouw en een zoon
van tien jaar oud. Maar er is iets mis: zijn gezin interesseert hem niet langer,
zijn buitenechtelijke affaires leiden nergens toe en hij grijpt steeds vaker
naar de fles. Op een avond knapt er iets in zijn hoofd en belt hij zijn vrouw
om te zeggen dat hij niet thuis komt. Wat hij niet weet is dat hij nog
diezelfde nacht wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek Een geval
van ordeverstoring is Yates meest autobiografische boek, dat op weergaloze
wijze de achterkant van de Amerikaanse droom belicht.
Incipitarium Ovidianum
De amberzaal
Leuvense bijdragen
Het grote voorleesboek
Doodskus
‘Een andere waarheid’ van Lucie Whitehouse is een thriller voor de fans van Nicci
French, Camilla Läckberg en Clare Mackintosh’’Mea culpa’. Hannah wil onder
geen beding worden als haar moeder: een verbitterde, gescheiden vrouw. Maar als
ze Mark ontmoet en een hartstochtelijke relatie met hem begint, zet ze alle
bezwaren tegen een huwelijk opzij en trouwt met hem. Wanneer Mark op een dag
niet thuiskomt van een zakenreis naar de VS, beginnen Hannahs angsten en
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twijfels te groeien. Waarom zeggen zijn collega’s dat hij in Parijs was voor zijn
werk? Waarom is er geen registratie van hem in het hotel waar hij zei te
verblijven? En wie is de mysterieuze vrouw die hem al wekenlang blijkt te bellen?
Hannah duikt dieper in het leven van haar man en ze wat ze ontdekt trekt alles in
twijfel wat ze over hem dacht te weten. Is het dubbelleven dat hij leidt zijn manier
om haar te beschermen, of is de waarheid nog duisterder dan ze kan vermoeden?
Dubbelleven. Leugens.
Een Parijs' café in de jaren zestig, bezocht door een allegaartje van marginale
figuren: jongeren met vage artistieke aspiraties, oudere jongeren, die al een
verleden te verzwijgen hebben. Op een avond duikt Louki op. Ze lijkt een
schuilplaats te zoeken, al begrijpt niemand wie of wat haar precies bedreigt zijzelf
misschien nog wel het minst. Louki is de broze heldin van een navrante
geschiedenis. Vier verschillende personages vertellen haar verhaal, als laatste
haar vriend Roland, een schrijver in spé. Nog steeds meent hij haar stem te horen,
's nachts, op de Champs-Élysées...
Homoërotische jeugdherinneringen.
In het café van de verloren jeugd
éléments d'histoire sociale de l'Oued Noun
over natuur en cultuur bij de taal
med dansk forklaring
Godsdienstige en kerkelijke geschriften
De negentienjarige joodse Emma Bau is nog maar drie weken getrouwd
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wanneer nazitroepen Krakau bezetten. Haar man, Jakob, sluit zich al
snel aan bij het verzet, en Emma wordt met haar ouders opgesloten in
het overbevolkte getto in de stad. Op een nacht weet het verzet haar
het getto uit te smokkelen, waarna ze bij Jakobs katholieke tante
Krysia gaat wonen. Vanaf dat moment is ze Anna Lipowski, een nietjoods meisje uit Gdansk. Met haar nieuwe identiteit is ze relatief
veilig, tot ze de aandacht trekt van een hooggeplaatste naziofficier,
Kommandant Richwalder. Hij vraagt haar voor hem te komen werken. Onder
druk van de verzetsbeweging, die op zoek is naar informatie over de
nazi's, accepteert ze de baan. Maar wanneer Richwalders belangstelling
voor haar persoonlijk blijkt te zijn, komt ze voor de moeilijkste keus
van haar leven te staan: om Jakob te helpen moet ze hem en hun
huwelijk verraden...
San Miguel
Het strand van Oostende
Augustus
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