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Internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat een sterke huisartsgeneeskundige discipline zorgt voor een verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg. De volgende kenmerken van de huisarts zijn hiervoor verantwoordelijk: onbeperkte
toegankelijkheid, een poortwachtersrol, persoonlijke continuïteit en persoonsgerichte oriëntatie. In het klassieke spreekuur zijn al deze kenmerken zichtbaar. De basis voor een goed spreekuur wordt gevormd door effectieve diagnostiek. Daarom zien we deze kenmerken ook
terug in wetenschappelijk onderzoek naar de diagnostiek van de huisarts. Dit onderzoek dient plaats te vinden binnen de huisartspraktijk, omdat het profiel en de hulpvragen van patiënten bij de huisarts verschilt van die in andere echelons. Huisartsen kunnen hierdoor niet
zomaar resultaten van wetenschappelijk onderzoek onder patiënten in een ander echelon overnemen. En wat geldt voor onderzoek, geldt ook voor onderwijs.
Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose, de koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’ (Monster in the Closet) is wederom doorspekt met spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen op, maar zijn eigen
dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij hem weggehouden. Al sinds haar jeugd heeft haar moeder Taylor verteld dat haar vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als therapeut en eindelijk nieuwe
vriendschappen en familiebanden durft aan te gaan, ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar dat duisterder en bedreigender is dan iedereen kan vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn. Voor haar boeken werd zij meermaals bekroond. Karen
Rose woont en werkt in Florida.
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.
Nino voelt zich alleen en heeft 'een hondje dat hij niet had', dat werkelijk van alles durft. Op een dag krijgt Nino een echt hondje, maar dat durft veel minder. Prentenboek met sfeervolle kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Nachtblauw
Comoediae sex
Zo ook op aarde
Dirk Roosenburg
Avonturen uit een niet -zo- perfect leven
De voorlopigheid van het denken is een thema dat ogenschijnlijk slechts af en toe in Heideggers denkweg opduikt. Toch is het de achtergrond van waaruit de schrijver Heidegger leest. Heidegger karakteriseert het denken dat de vraag naar het zijn wil beantwoorden zelf uitdrukkelijk als iets voorlopigs. Dit betekent dat het een voorbereidend denken is, in de zin van
vooruitlopen of voorgaan, zodat het denken ruimte maakt voor wat komt en wat kan gebeuren. Op deze manier kan gesproken worden van een voorganger die de banen en wegen vrij legt waarin het denken zich kan voltrekken. Deze voorlopigheid heeft daarom ook betrekking op het vooruitlopen van de denker. Het is het denken van iemand die voorgaat in het denken.
Tegelijk is het denken voorlopig in de zin van voorbijgaand, immers alleen een denken wat zoekend en tastend is en daardoor in staat is een gedachte terug te nemen, probeert zich af te stemmen op de zaak die het wil denken. Daarin komt de eindigheid van het denken aan het licht.
In GEZWOREN (Boek #7 van de Vampierverslagen), bevinden Caitlin en Caleb zich in 1350 in het middeleeuwse Schotland, een tijd van ridders en schitterende wapenuitrustingen, van kastelen en krijgers, van de zoektocht naar de Heilige Graal waarvan gezegd wordt dat hij de sleutel bevat naar de echte onsterfelijkheid van de vampiers. Terwijl ze landen op de kust van
het oude Eiland Skye, een afgelegen eiland aan de westkust van Schotland waar alleen de bovenste laag van de elite van de krijgers woont en traint, zijn ze door het dolle heen om Sam en Polly, Scarlet en Ruth, een mensenkoning en zijn krijgers en iedereen van de coven van Aiden terug te zien. Voor ze hun missie kunnen verderzetten naar de vierde en laatste sleutel, is
voor Caleb en Caitlin de tijd gekomen om in het huwelijk te treden. In het meest fantastische kader dat Caitlin zich ooit kon wensen, wordt een uitgebreide vampierbruiloft gepland met daarbij inbegrepen, alle oude rituelen en ceremonies die erbij horen. Het is een huwelijk dat eens in een leven plaatsvindt en dat tot in de puntjes gepland werd door Polly en de anderen.
Caitlin en Caleb zijn gelukkiger dan ze ooit geweest zijn. Tegelijkertijd worden Sam en Polly, tot hun eigen verrassing, steeds verliefder op elkaar. Terwijl hun relatie steeds verder groeit, verrast Sam Polly met een eigen eed. Polly verrast hem met haar eigen verrassende nieuws. Maar alles gaat niet zo goed als oppervlakkig gezien wel lijkt. Blake is opnieuw terug en zijn
diepe liefde voor Caitlin kan, op de dag voor haar trouwdag, misschien wel haar verbintenis in gevaar brengen. Sera is ook terug en zweert dat ze zal kapotmaken wat ze zelf niet kan hebben. Scarlet is ook in gevaar wanneer de bron van haar sterke krachten onthuld wordt—samen met de onthulling van wie haar echte ouders zijn. Het ergst van al is dat Kyle ook terug in
de tijd beland is en dat hij zijn oude beschermeling, Rynd, teruggevonden heeft en hem zal dwingen om zijn vaardigheid, de gedaanteverwisseling, te gebruiken om Caitlin en haar volk in de val te lokken en te doden. Wanneer ze in zijn goed uitgewerkte val trappen, verkeren Caitlin en de anderen zich in nog groter gevaar dan ooit. Het wordt een hele race om de laatste
sleutel te vinden, vooraleer iedereen waarvan Caitlin houdt voor altijd uitgeroeid is. Deze keer zal ze de moeilijkste keuzes en opofferingen van haar leven moeten maken.
De muis Geronimo Stilton gaat samen met zijn neef Klem het mysterie van Zilvereiland onderzoeken. Ze belanden in een spannend avontuur met zeerovers. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Brieven van de Birmese schrijfster en voorvechtster van de mensenrechten over politieke misstanden, menselijk leed, zeden en gewoonten in Birma.
Opmerkingen over poging tot misdrijf volgens het Wetboek van strafrecht ...
Meneertje slordig
Het hondje dat Nino niet had / druk 1
Ik vind het best
een miljoen manieren om te sterven in het wilde westen
Tijdens zijn eerste dag op een nieuwe school maakt Audun geen goede indruk. De jongen komt te laat, heeft moeite met het maken van vrienden en geeft geen antwoord als hij zich moet voorstellen. De verhalen over zijn alcoholische en gewelddadige vader, zijn verongelukte broertje en dakloze periodes houdt hij namelijk
liever voor zichzelf. Vijf jaar later komt hij zijn vader tegen tijdens het lopen van zijn krantenwijk.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Wanneer het gastenverblijf van de abdij na een flinke sneeuwbui mankementen
aan het dak vertoont, wordt broeder Haluin gevraagd de reparatie uit te voeren. Hij glijdt echter tijdens de werkzaamheden uit en wordt meer dood dan levend naar de ziekenzaal vervoerd. Haluin voelt zijn einde naderen en doet ten overstaan van de abt en broeder Cadfael een uiterst schokkende biecht, waarin zowel
aardse liefde als een onnatuurlijke dood een grote rol spelen.Wonder boven wonder herstelt Haluin, hetgeen Cadfael ertoe noopt om samen met de geplaagde broeder een onderzoek in te stellen naar diens duistere verleden...
Robbedoes en Kwabbernoot gaan op zoek naar twee jonge avonturiers die verdwenen zijn in Khoudistan. Een zekere Dr. Placebo stelt voor de expeditie te financieren, mits het duo vijf van zijn patiënten meeneemt.
Neda wordt in 1983 geboren in de gevangenis in Teheran. Ze mag een paar maanden bij haar moeder blijven, maar op een dag wordt ze weggehaald. Omid, drie jaar oud, zit met zijn ouders aan de keukentafel te eten wanneer de politie binnenvalt. Hij blijft alleen in huis achter. Sheida ontdekt twintig jaar na de beruchte
massaexecuties dat haar vader een van de slachtoffers was. Neda, Omid en Sheida zijn slechts drie van de vele kinderen die zich hun ouders niet herinneren. Ze worden gedwongen de confrontatie aan te gaan met hun verleden, terwijl nieuwe golven van politieke terreur en protest hun vaderland verscheuren.
De biografie
Bosch in detail
Draai je niet om
Yakari bij de bevers
A million ways to die in the west

In deze angstaanjagende survivalthriller maakt liefde het verschil tussen leven en dood Door een verschrikkelijk ongeluk strandt astronaute May Knox als enige overlevende in een onbruikbaar ruimteschip. Als ze niet snel wordt gered, gaat ze dood. Dan blijkt dat May toch niet alleen is: er verbergt zich een saboteur in de machinekamer. Hij vertelt haar de waarheid
over de missie en onthult dat ze deel uitmaakt van een gruwelijk complot. May heeft geen seconde te verliezen: ze moet de aarde bereiken voor het te laat is. En er is maar één persoon die haar daarbij kan helpen: Stephen, een getalenteerd NASA-wetenschapper ‒ en Mays ex-man. De pers over Donkere nacht Donkere nacht combineert de spanning van
sciencefiction met een hartveroverend liefdesverhaal. Om in één ruk uit te lezen. Ed Wood, redacteur Sphere
Robbedoes en Kwabbernoot helpen een schipbreukeling die op een atol is gestrand. Ze herkennen hem niet meteen, maar daarna wordt het duidelijk dat hij niemand anders is dan Don Cortizone.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van
Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest
ze voor de man die haar zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
Drie kinderen dood in bed, hun moeders lichaam verbrijzeld door een ongeluk in een pakhuis, hun vader overleden tijdens een militaire oefening en dat allemaal binnen één week. Een tragisch toeval? Of onderdeel van een groter plan? De Pruisische magistraat Hanno Stiffeniis onderzoekt de gruwelijke gebeurtenissen en ontdekt dat alleen zijn vrouw, Helena, weet
wat zich echt heeft afgespeeld in het huisje in het bos
A Student in Arms
Een eiland in zee
Heimwee naar bloed
De laatste eer
Jackson est sage comme une image. Tout le contraire de sa petite soeur Rachel qui cherche toujours une nouvelle bêtise à inventer.Un jour, alors que les deux enfants fouillent dans la collection de marionnettes de leur grand-père, ils découvrent un étrange pantin. Un certain Slappy. Une légende raconte qu'il est maléfique. Une simple formule magique pourrait même lui donner vie ! Aussitôt, Rachel prononce
les mots interdits. Slappy prend alors le contrôle de Jackson qui se met à commettre les pires horreurs...
Meneertje Slordig maakt overal een bende van, en dat vindt hij helemaal niet erg. Maar dan ontmoet hij twee wel erg nette mannetjes, en die denken daar héél anders over. Meneertje Slordig is het elfde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Nelli en Steffi, twee joodse meisjes, vluchten in 1939 van Wenen naar een klein Zweeds eiland; vooral Steffi kan maar moeilijk wennen. Vanaf ca. 11 jaar.
Wie imiteert de eerste Italiaanse seriemoordenaar? Een stadje in het noorden van Italië wordt opgeschrikt door een aantal moorden. De lijken van de slachtoffers zijn gruwelijk toegetakeld en de moordenaar laat telkens een mysterieuze, in bloed geschreven boodschap achter: ViVe. Twee journalisten, Marco Besana, een oude rot, en de jonge, onhandige Ilaria Piatti, besluiten de moorden te onderzoeken. Ilaria
is ervan overtuigd dat de moordenaar een copycat is die zich laat inspireren door Vincenzo Verzeni, de eerste Italiaanse seriemoordenaar. Verzeni, bijgenaamd ‘de vampier van Bergamo’, werd in de negentiende eeuw veroordeeld voor de moord op twee vrouwen en de aanranding van zes andere, waarbij hij hen beet en hun bloed dronk. Wat hebben deze nieuwe moorden te maken met een seriemoordenaar die al
een eeuw dood is? De twee journalisten storten zich op de zaak, maar worden van alle kanten tegengewerkt. Zullen zij in staat zijn om deze zaak op te lossen voor er opnieuw een slachtoffer valt?
Donkere nacht
Het kwaad in jou
Boetedagen
eene karakterstudie
Een vernield ruimteschip. Een duister complot. Een enkele overlevende. Kan May de aarde bereiken voor het te laat is?

Een magistrale debuutroman die ver voor de Italiaanse verschijningsdatum internationaal al erkend wordt als meesterwerk. Davidu is negen jaar oud als hij ziet hoe zijn buurjongen Gerruso door een groep jongens wordt mishandeld. Als ze daarna ook Gerruso's nichtje Nina aanvallen, grijpt Davidu in. Zijn oom Umbertino is getuige van Davidu's kracht en bedrijpt dat zijn
neefje voorbestemd is net als hijzelf een groot bokser te worden. Davidu groeit op in de vieze straten van Palermo, zonder vader maar met een opa en oma. Zij brengen hem de waarden bij die hij nodig zal hebben om te kunnen overleven in het arme Palermo waar de maffia heerst, het recht van de sterkste geldt en het leven draait om eergevoel. In een virtuoze stijl die
varieert van rauw tot gevoelig, van humoristisch tot passioneel, vertelt Davide Enia het genadeloze verhaal van de straatjongen Davidu tegen de achtergrond van de veelbewogen Siciliaanse geschiedenis vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu.
‘Grondig en aangrijpend [...] een passend eerbetoon.’ The Sunday Times In 1975 werd Lauda bij Ferrari voor het eerst wereldkampioen. Het jaar daarop was hij goed op weg om zijn titel te verdedigen toen hij op 1 augustus betrokken raakte bij een gruwelijke crash op de Nürburgring. Zwaargewond werd hij opgenomen in het ziekenhuis en er werd gevreesd voor zijn
leven. Opmerkelijk genoeg verscheen hij zes weken later alweer aan de start, vastbesloten om te laten zien dat hij terug kon keren op zijn oude niveau. In de jaren die volgden reed hij voor verschillende teams en wist hij nog twee keer de wereldtitel te veroveren. Maurice Hamilton, die Niki Lauda voor het eerst ontmoette in 1971, schetst het opmerkelijke verhaal van
een van de grootste sterren in de geschiedenis van de Formule 1. Gebaseerd op interviews met Lauda zelf, zijn vrienden en familie, rivaliserende rijders en degenen met wie hij later in zijn carrière samenwerkte, is deze biografie van Niki Lauda een uitstekend en definitief eerbetoon aan de icoon die afgelopen jaar op zeventigjarige leeftijd overleed. Met een voorwoord
van Nico Rosberg.
`Een groot talent voor fans van Scandinavische thrillers is Engelen van sneeuw een must. Bookpage Voor de lezers van Arnaldur Indidason en Jussi Adler-Olsen Kaamos: de periode vlak voor Kerst, de meest sombere tijd van het jaar in Fins Lapland. De niet-aflatende duisternis en extreme kou boven de Noordpool zorgen ervoor dat iedereen een beetje buiten zichzelf
raakt misschien wel net genoeg om een moord te plegen. Een knappe Somalische immigrante wordt dood gevonden midden in een besneeuwd veld, haar lichaam is op gruwelijke wijze verminkt en er staat een racistische spreuk in haar borst gekerfd. Aan het hoofd van het onderzoek staat Kari Vaara, hoofdinspecteur van het plaatselijke politiekorps. Vaara, eens een
gelauwerd agent in de grote stad, heeft zich teruggetrokken in zijn geboortedorp om oude wonden te laten helen, maar ziet zich nu voor de zware taak geplaatst om zonder hulp van buitenaf deze zaak op te lossen. James Thompson, geboren en getogen in het oosten van Kentucky, is al ruim tien jaar in Finland en woont tegenwoordig in Helsinki. Voordat hij zich
fulltime op het schrijven stortte heeft hij Fins gestudeerd, waar hij nu vloeiend in is, heeft hij gewerkt als barman, fotograaf, handelaar in zeldzame munten en militair.
Yakari en Kleine Bliksem stuiten op een kolonie bevers die druk bezig is een dam te bouwen. Het zijn Smoelwerk, de humeurige opzichter; Houten Dijk, de glimlachende oude wijze; Houten-Bed, de eeuwige luilak; Tweetand, de immer ge nspireerde beeldhouwer... en vooral de pientere Linde, een levenslustig jochie. Bij het zwemmen is de kleine deugniet opeens
verdwenen. Yakari vindt hem terug als hij de ondergrondse loop van de rivier volgt. Linde krijgt natuurlijk zijn eerste pak slaag (zijn vader Ruwe Schors heeft zich verschrikkelijk ongerust gemaakt!) en Tweetand kan eindelijk zijn meesterwerk aan de verblufte kolonie tonen.
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
Le fils de Slappy
Paniek in Khoudistan
Engelen van sneeuw
De piraten van de Zilveren Kattenklauw / druk 1
De moord op twee vissers ten zuiden van het Venetiaanse Lido leidt commissario Brunetti naar de hechte gemeenschap van het eiland Pellestrina, waar buitenstaanders worden geweerd met een achterdocht die de maffia niet zou misstaan. Signorina Elettra, de secretaresse van Brunettis baas, heeft familie op Pellestrina en meldt zich
aan om de zaak op het eiland te onderzoeken. Elettras schoonheid laat Brunetti niet onberoerd en hij dreigt verstrikt te raken tussen zijn plicht om de moorden op te lossen en haar veiligheid te waarborgen
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Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder coole smartphone of
hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan als Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet. Toch?
A MILLION WAYS TO DIE IN WEST (EEN MILJOEN MANIEREN OM TE STERVEN IN HET WILDE WESTEN) HILARISCH DEBUUT DAT DE WESTERN OPNIEUW UITVINDT VAN DE BEDENKER VAN FAMILY GUY EN DE REGISSEUR VAN TED. De zachtaardige schaapherder Albert Stark heeft het helemaal gehad met het zware leven op de Amerikaanse
frontier, waar alles en iedereen je vroegtijdige einde kan betekenen: een showdown, een knokpartij in een bar, giftige slangen, cholerageïnfecteerd drinkwater, een schaafwondje, iets dat 'teen-voet' heet, zelfs een uitstapje naar het buitentoilet. Er zijn een miljoen manieren om te sterven in het Wilde Westen, en Albert is van plan ze
allemaal te vermijden. Sommigen noemen hem daarom een lafaard, Albert noemt het gewoon gezond verstand. Maar wanneer zijn vriendin hem dumpt voor de meest onuitstaanbare man in de wijde omgeving besluit Albert terug te vechten. Hij kan echter niet schieten, paardrijden of klappen uitdelen. Gelukkig ontmoet hij een
beeldschone cowgirl die stoer genoeg is voor twee. Helaas is zij getrouwd met de grootste, gemeenste, kwaadste en meest jaloerse outlaw in Amerika. Albert zal snel ontdekken dat er een miljoen en één manieren zijn om te sterven in het Wilde Westen. Seth MacFarlane is tekenaar, schrijver, producer, regisseur, acteur en zanger. Hij
is de man achter Family Guy, American Dad en The Cleveland Show, waarvoor hij vele van de uiteenlopende stemmen verzorgt. Hij produceert de televisieserie Cosmos: A Spacetime Odyssey en zijn film Ted is de succesvolste R-rated-komedie ooit. Hij is de hoofdrolspeler in de film A Million Ways to Die in the West, die hij zelf schreef,
produceerde en regisseerde. Daarnaast bracht MacFarlane een voor meerdere Grammy's genomineerd album uit, Music is Better Than Words. Hij studeerde af aan de Rhode Island School of Design.
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus,
opgeroepen door de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke
familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
Anton en het kerstcadeau
De keukendochter
1887-1962
Vito Fiasco
De Wetenschap Van de Huisarts
Ooit was Beckomberga het grootste psychiatrisch ziekenhuis van Europa. Nu zijn de sporen van het verleden gewist en worden er exclusieve woningen gebouwd in het oude park. Svante Levander is een van degenen die in de idylle gaan wonen, samen met zijn nieuwe liefde. Onderweg naar huis vanaf de winkel wordt hij
doodgestoken. Eva, zijn ex-vrouw, is hem die avond gevolgd en wordt opgepakt op verdenking van moord. Slechts één persoon kan getuigenis afleggen over wat er is gebeurd, een buitenlandse vrouw die voor de winkel zat te bedelen, maar zij is spoorloos verdwenen. Wanneer een paar jongens in de buurt van de plek van de
moord de resten van menselijke lichamen vinden, ontstaat een angstgolf. Het verleden blijkt dichterbij te zijn dan iemand kon vermoeden. Draai je niet om is Tove Alsterdals vierde thriller. Ze wordt beschouwd als een van de beste Zweedse thrillerschrijfsters. Tove Alsterdal (1960) is schrijfster en journaliste en
schrijft teksten voor toneel, film en opera. Eerder schreef ze Vrouwen op het strand, dat wereldwijd lovend werd ontvangen, gevolgd door de grote hit Het stille graf. Haar recentste boek, Geef me je hand, werd uitgeroepen tot beste Zweedse misdaadroman van 2014. De boeken worden in zestien talen uitgegeven en zijn in
meerdere landen genomineerd voor prijzen. Over Geef me je hand: 'De Zweedse Academie van Misdaadschrijvers riep deze misdaadroman niet voor niets uit tot beste thriller van 2014.' KNACK FOCUS **** 'Tot de laatste letter spannend!' MARGRIET 'Een zeldzaam goede misdaadroman.' AD MAGAZINE ****
‘Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid’, zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde Fernando Pessoa, maar
ook over de architectuur van de Bijlmer, over Dante en de liefde, over het stotteren, over de tien geboden en natuurlijk over de kunst van het vertalen. De reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer informatie over de reeks zie
www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
In dit spannende tweede deel van de Bodyguard-serie wordt Connor op een luxe jacht geplaatst. Zijn missie: de tweelingdochters van een Australische media-topman beschermen. Dan gebeurt het ondenkbare: ver op zee kapen genadeloze piraten het jacht en eisen miljoenen dollars losgeld. Maar ze hadden er niet op gerekend
dat Connor Reeves aan boord zou zijn…
over Heideggers hermeneutisering van de filosofie
De voorlopigheid van het denken
Onrustig tij
Losgeld
Brieven uit Birma

Page 2/2

Copyright : magedirect.com

