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Pflege Konkret Chirurgie Orthopadie Urologie Mit
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde
Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu
toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij
Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en
politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van
alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en
er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders
enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een
schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste
missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste
zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten
te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van
Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld
Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van
de krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van
aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring
van de hemel
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en
hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend
spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer thrillers met Swanson.’
– Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines, moet
als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een
geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de
intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt
zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat
samen met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de
Amerikaanse drang tot daadkracht in een hyperrealistische en
bloedstollende thriller. Een Amerikaanse generaal wordt in het
Midden-Oosten gevangengenomen door terroristen die hem binnen
enkele dagen dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart voor
zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering
Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn?
Kyle Swanson, de beste scherpschutter van de U.S. Marines, dobbert
tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee, als hij
opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid
te brengen. Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich
voorbereiden om in de Syrische woestijn te landen, vliegen ze in een
hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die alleen
bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu
moet Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere
hart van de woestijn betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw
stuit hij op de meest gevaarlijke vijand die hij had kunnen treffen:
Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal ligt in
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handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd
scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende
accuratesse.’ – The Washington Post Jack Coughlin was de
scherpschutter met de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens de
Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines gediend
tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie
geweest. Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniperserie.
Lezing van de hoogleraar Sterrenkunde en Kosmologie en publicist
over twee grote raadsels: het heelal (waaruit bestaat het heelal?) en
ons kind (ervaringen met ons huidige onderwijs en de producten
daarvan).
In Een brandbaar huwelijk legt A.M. Homes de wortels bloot van een
huwelijk en een gezinsleven tegen het eind van de twintigste eeuw.
Paul en Elaine hebben twee zoontjes en een prachtig huis in een
buitenwijk, maar zijn volkomen vastgeroest in hun burgerlijke
bestaan. Door hun obsessie met het idee dat alles ‘weer goed zal
komen’ laten ze de dagelijkse verschrikkingen van het gezinsleven
omslaan in een oncontroleerbare chaos. Een hilarische vrijpartij op
de keukenvloer met de keurige buurvrouw, een sexy wijkagent die
op de onmogelijkste momenten langskomt, een schoonmaakploeg in
ruimtepak, een minnares die aldoor opbelt en een kind dat een
gijzeling begint op een middelbare school – A.M. Homes’ personages
doen de uitzinnigste dingen, maar zijn tegelijk zo diep menselijk dat
ze volledig geloofwaardig blijven.
De rekruut
Wetten
Die Werdezeit 1607–1848
Donkere materie: ons kind en het Heelal
Vuurwerk in de sneeuw

Now distributed by Thomson Gale, the Willings Press Guide has been
the world's leading international media directory for 125 years. It
provides extensive professionally researched coverage of the UK and
international print media -- national and regional newspapers,
magazines, periodicals and special interest titles.
Perfekte Kombi: aktuelles Pflegewissen und Krankheitslehre
Chirurgie, Orthopädie und Urologie - drei miteinander verzahnte
medizinische Fachbereiche, deren Spektrum diagnostischer und
therapeutischer Verfahren groß ist und ständig weiter wächst. Damit
Sie die Patienten in diesen Fachbereichen kompetent und
situationsgerecht pflegen können, sind neben Einfühlungsvermögen in
die Situation der Betroffenen aktuelle Fachkenntnisse erforderlich.
Pflege konkret Chirurgie Orthopädie Urologie bietet Ihnen die
gelungene Vernetzung von aktuellem Pflegewissen mit der
entsprechenden Krankheitslehre. Es ermöglicht Pflegenden so, der
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Forderung des aktuellen Krankenpflegegesetzes nachzukommen,
nämlich zunehmend auch Beratungsfunktionen wahrnehmen zu
können. Wie bei allen Pflege konkret-Bänden wird Fachkompetenz
und Aktualität garantiert durch ein kompetentes Herausgeberteam
aus Medizin und Pflege: Aus dem ärztlichen Bereich eine Chirurgin,
aus dem pflegerischen Bereich ein chirurgischer Fachpfleger. Dieses
Werk ist ideal für Auszubildende in der Gesundheits- und
Krankenpflege, Lehrkräfte in den Pflegeberufen, sowie Pflegekräfte in
der Chirurgie. Das erwartet Sie in „Pflege konkret Chirurgie
Orthopädie Urologie": Umfassend: hier finden Sie das gesamte Wissen
in Theorie und Praxis Aus der Praxis: tolle Fotoserien lassen
Pflegemaßnahmen lebendig werden Praktisch: mit dem
Farbleitsystem finden Sie in Kürze alle gewünschten Informationen
Neu in der 5. Auflage: Mehr fachspezifische Pflege Wundbehandlung
aktualisiert Besonderheiten in chirurgischen Pflege von alten
Menschen Präventive und palliative chirurgische Maßnahmen
Op jonge leeftijd werd Albert Speer lid van de NSDAP. Al snel won hij
het vertrouwen van de Führer en werd hij diens favoriete architect.
Voor zijn megalomane bouwprojecten joeg Speer duizenden joden uit
hun huizen, en om de levering van bouwmateriaal zeker te stellen
sloot hij een duivels pact met Himmlers ss. Als minister van
Bewapening steunde hij Hitlers totale oorlog tot het uiterste. Speer
was een van Hitlers meest trouwe en fanatieke handlangers. En toch
slaagde hij er na de oorlog in zichzelf vrij te pleiten Decennialang
werkte hij nauwgezet aan een even groteske als ongeloofwaardige
gedaanteverwisseling. Magnus Brechtken vertelt nu het werkelijke
levensverhaal van Albert Speer en maakt daarmee definitief een einde
aan de legende van 'de goede nazi'.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair
onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst
van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn
eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia
vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort
in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot
haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar...
toch?
Het lied van de getijden
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De vette jaren
Man man man, het boek
Voel met mij
De geur van koffiebloesem
Een land in omwenteling... een vrouw die tegen de conventies vecht... een vurige
maar verboden liefde... Brazilië 1885: de 17-jarige Vit ria da Silva leidt een
onbezorgd leventje op de koffieplantage van haar ouders, de fazenda Boavista.
De verbouw van koffie, het 'groene goud', heeft haar familie rijkdom en aanzien
gebracht. Het is een tijd van sociale tegenstellingen, waarin de rijke
koffiebaronnen hun decadente leven leiden, terwijl de arme slaven aan de
willekeur van hun heren zijn overgeleverd. De beeldschone Vita is een gewilde
partij, maar niemand heeft haar hart nog kunnen winnen. Totdat ze verliefd wordt
op - uitgerekend - de rebelse journalist Le n Castro, een idealist die verbeten
vecht voor dat ene doel: de afschaffing van de slavernij. Le n bedreigt niet alleen
de waarden en normen van de familie da Silva maar ook hun bestaan, want de
toekomst van Boavista is afhankelijk van slaven. Vita's ouders verbieden haar
tevergeefs de omgang met Le n. Midden tussen de velden, omgeven door de
betoverende geur van koffiebloesem, zweren de geliefden eeuwige trouw. Maar
is hun liefde sterk genoeg? Als Vita ontdekt dat ze zwanger is, blijkt Le n
spoorloos verdwenen te zijn. Terwijl de eerste slavenopstanden het land
opschrikken, neemt de vertwijfelde Vita een beslissing met verregaande
gevolgen. En de prijs voor haar liefde voor Len is hoger dan ze ooit voor mogelijk
had gehouden...
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is
binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig
huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor
zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er
achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder
als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te
vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt
Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw
Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op
haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Wanneer een Russische fascist met goede kansen bij de verkiezingen in 1999
plannen heeft om vele minderheidsgroepen uit te roeien, probeert een
Amerikaanse agent daar een stokje voor te steken.
Je hart! Hoe houd je je belangrijkste orgaan gezond? Ons hart- en vaatstelsel, en
alles wat daarmee samenhangt, is het serieuze onderwerp van dit leuke boek vol
kennis, grapjes en goede raad. Hoe kun je je hart fit houden? Waar moet je op
letten en waarom? Ook neemt de jonge arts Johannes von Borstel feiten en
mythes onder de loep: kun je doodgaan aan een gebroken hart? Of doordat je
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een miljoen wint? Waarom is seks goed voor je hart? Kan iedereen reanimeren?
Je mooie motor is een informatief boek met feiten, inzichten en humor. Een
aanrader voor iedereen. Johannes von Borstel (1988) werkte als student
jarenlang op een eerstehulppost. Net als Giulia Enders (De mooie
voedselmachine) heeft hij de Duitse Science Slam gewonnen. Nu is hij
cardioloog in opleiding. Zijn hobby's zijn cabaret, zingen en slammen.
Willings Press Guide 2006
Innere Medizin
Pflege und Krankheitslehre - Lehrbuch und Atlas
Anna koopt een schattige cottage, en ze krijgt een knappe maar onuitstaanbare
buurman op de koop toe...
Essay over de moeheid
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en
wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat ze ook in
haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich
nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze
familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van
Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een
van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke
fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres
onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt
schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft
in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100
miljoen keer verkocht zijn.
Aktuelles Pflegewissen und Krankheitslehre für ein sicheres Vorgehen im Pflegealltag So wird Innere
Medizin verständlich! Die Inhalte im Buch sind optimal vernetzt, gut strukturiert und maximal anschaulich.
Fachlich top informiert: Alles über Diagnostik, Therapie und Pflege in der Inneren Medizin
Gesundheitsvorsorge leicht gemacht: Einführung in die Patientenberatung und Prävention entsprechend der
Anforderungen des aktuellen Krankenpflegegesetzes Sicherheit im Pflegealltag: In Pflegesituationen
fallorientiert und pflegewissenschaftlich fundiert vorzugehen
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.
Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar
verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de
echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne
in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas
herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een
hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’
Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee
door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
De mooie Natalie Hargrove droomt er al jaren van om in haar laatste schooljaar prom queen te worden. En
die kans is groot: ze is populair, charmant en meedogenloos ambitieus. Als haar ex-vriendje Justin Balmer
haar perfecte plan dreigt te ruïneren, zet Natalie alles op alles om de controle terug te krijgen. Maar ze
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maakt een fatale vergissing. Samen met haar vriend Mike bindt ze Justin na een feestje vast aan het hek van
de kerk, om Justin onder druk te zetten. Wanneer ze de volgende ochtend naar de kerk terugkeren, is hij
dood. Chantage, verborgen verlangens, duistere geheimen en gruwelijke daden. Hoe heeft het zo uit de hand
kunnen lopen?
Willing's Press Guide
Praktisch perfect
Brandschoon
Bas, Chris en Domien proberen niet te struikelen op het levenspad van de moderne man
Een brandbaar huwelijk

Central Park, New York. MI6-agent Will Cochrane heeft een clandestiene
ontmoeting met een Iraanse informant. Hoewel niemand van de afspraak weet,
openen infiltranten van de Iraanse geheime dienst het vuur op hen en Will wordt
geraakt door een kogel. Als hij weer bijkomt bevindt hij zich in een onbekende
ruimte, waar een hoge CIA-agent, die alles van hem lijkt te weten, klaar zit om
hem te rekruteren voor een geheime en gevaarlijke missie.Bij de CIA en bij MI6
blijkt het vermoeden te bestaan dat het leger en de inlichtingendienst van Iran
een grote aanslag voorbereiden, ergens in de westerse wereld. Will krijgt
opdracht om de identiteit te achterhalen van het hoofd van de Qods Force, een
geheim onderdeel van het Iraanse leger. In diplomatieke kringen staat deze man
bekend onder de codenaam Megiddo.Will accepteert de opdracht, maar weet dat
de informatievoorziening vanuit Londen en Washington niet betrouwbaar is. In
een diplomatiek schaduwspel zal hij op onorthodoxe wijze een spion moeten
ontmaskeren. Wie is die mysterieuze Megiddo? En waarom is hij Will steeds een
stap voor?
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man
man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne
Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke
verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te
tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half
miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen
naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva
Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de
Volkskrant
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf
ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt,
is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin,
bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan
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alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze
het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er
ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren
dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen
van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
In Caïro wordt het dode lichaam van een meisje gevonden. Hoewel de
autoriteiten denken dat het om zelfmoord gaat, wordt inspecteur Makana
ingeschakeld door een welgestelde advocaat om de zaak te onderzoeken.
Samen met vrouwenactiviste Zahra volgt hij het spoor naar het woestijnstadje
Siwa. Daar aangekomen stuiten Makana en Zahra op nog eens twee lijken ...
In corontaine
Mali blues
Het kindermeisje
De gevaarlijke erfenis
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin
wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid.
Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze
ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met
haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze
kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra
gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te
ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij,
Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
In Mali blues reist Lieve Joris van Senegal via Mauretanië naar Mali, landen die
getroffen zijn door droogte, rebellenopstanden en etnische conflicten. Maar de
Afrikanen die zij onderweg ontmoet zijn overlevers, die met enige vernuft traditie,
magie en moderniteit combineren. In het stadje Podor aan de rivier de Senegal
houdt Amadou nachtelijke demonstraties voor betere tv-beelden. De vader van de
Malinese filmmaker Abderrahmane Sissako heeft zich na een leven als
topambtenaar teruggetrokken in zijn geboortedorp om rijst te verbouwen. En dan
is er de Mauretaanse Sass, die in Parijs sociologie heeft gestudeerd maar geboren
is in een tent en er niet in slaagt aan zijn nomadische achtergrond te ontsnappen.
Al deze personages beseffen dat ze niet langer op hun machthebbers hoeven te
rekenen, dat niemand iets voor hen zal doen als zij er niet zelf voor vechten. Bij
die strijd leggen ze een grote persoonlijke moed en humor aan den dag.
Hoogtepunt in de bundel is het verhaal over de Malinese zanger Boubakar Traoré,
dat de Zwitserse cineast Jacques Sarasin inspireerde tot de film Je chanterai pour
toi. '
`Hannah is de chroniqueur van de duistere kant van het Westerse welvaartsleven
waarin intermenselijke haat en naijver onuitgesproken kolken achter de dagelijkse
façade van naschoolse opvang, chardonnaytjes en leesclubjes. Brandschoon is een
portret van emotioneel vampirisme verpakt in een moordintrige, dat de lezer
onvermijdelijk en ietwat onaangenaam doet denken aan patronen in de eigen
sociale kring. NRC Opnieuw weet Sophie Hannah, de `koningin van de
psychologische thriller , haar lezers te boeien met een huiveringwekkend verhaal.
Amber weet meer dan ze toegeeft, zelfs aan zichzelf. Ze weet dat ze niet meer kan
slapen sinds iemand haar beste vriendin vermoord heeft door haar huis in brand te
steken. Ze weet dat het niet normaal is als vier van je familieleden twee dagen
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verdwijnen, zonder aankondiging of bericht, en vervolgens al zeven jaar lang doen
alsof dat nooit is gebeurd. En ze weet dat diep in haar geheugen de waarheid
verborgen ligt over wat er al die jaren geleden is gebeurd. Verteerd door het vage,
onbestemde gevoel dat het tijd is om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, gaat
ze met hulp van een hypnotherapeut op zoek naar antwoorden. Maar voor een
brandschoon geweten moet je soms een hoge prijs betalen `Een intrigerende
schets van de onzekerheden van het geheugen en de manier waarop trauma je
denken bepaalt. Onderkoeld, berekenend en huiveringwekkend: Brandschoon is
opnieuw een verslavend boek van Sophie Hannah, om in sneltreinvaart doorheen
te gaan met alle lichten aan. Observer `Sophie Hannah stijgt boven zichzelf uit
met Brandschoon Een multidimensionaal labyrint dat in het hart een geheim
verbergt dat zelfs naar Hannah s maatstaven extreem ijzingwekkend is.
Independent on Sunday
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf,
heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt
zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich
zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te
koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een
paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Harlequin Kerstspecial
Spookman
Schuldig
Huurmoord
Het verraad van Natalie Hargrove

De Atheense commissaris Kostas Charitos is met vakantie in
Istanbul om afstand te nemen van de drukte van zijn
dagelijkse bestaan. Maar een politieman heeft nooit rust:
als verbindingsofficier tussen de Griekse en de Turkse
politie moet hij zich ter plekke verdiepen in het onderzoek
naar de stokoude Griekse Maria Chambou. Zij heeft in
Griekenland haar broer vermoord en is vervolgens naar
Istanbul gevlucht om enkele nog openstaande rekeningen te
vereffenen. De zaak wordt aan Turkse zijde geleid door Murat
Saglam, een jonge en moderne commissaris met wie Charitos al
gauw op voet van wederzijds wantrouwen verkeert. Het
verleden herleeft als een tweekoppig monster: één met een
lieflijk gezicht, het andere vervuld van haat. De Pers over
Het kindermeisje 'Met Kostas Charitos hebben we er een
prachtige commissaris bij.' – Het Parool ‘Het is een
verdienste om politieke observaties met een moordverhaal te
vervlechten zonder te schoolmeesteren. Het kindermeisje is
een mooi geschreven en vertaalde thriller waarin Markaris
zonder ongenuanceerd partij te kiezen afrekent met 1955.
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[...] Hij gidst de lezer net zo volleerd door Istanbul als
in zijn vorige thrillers door Athene.’ – NRC Handelsblad
Over de Kostas Charitos-reeks: ‘Vakkundig opgezet boek [...]
Laat die Charitos maar schuiven.’ – Vrij Nederland ‘Petros
Markaris slaagt er perfect in om de broeierige sfeer van de
Griekse hoofdstad te beschrijven’ – Knack ‘Een nauwkeurige
sfeertekening van Athene en zijn bewoners in het bijzonder
en van Griekenland in het algemeen die beter is dan welke
reisbeschrijving dan ook.’ – Haagse Courant ‘Een betere
manier om me in te leven in de hectiek van Athene had ik
niet kunnen wensen’ – Humberto Tan
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij
welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord
was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met
stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te
zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een
virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.
Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het
oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat
dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als
u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin,
gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn
school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij
gehoopt had.
Het tweede deel in een meeslepende familiesaga zoals alleen
Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de broers Quinn
eenzame, mishandelde jongens, tot ze werden geadopteerd door
Ray en Stella Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis
aan het water. Nu zijn de broers terug in Chesapeake Bay om
de laatste wens van hun adoptievader in te willigen: zorgen
voor de tienjarige Seth. Ethan Quinn kan de trauma’s uit
zijn jeugd onmogelijk vergeten, maar weet inmiddels wel hoe
hij ermee om moet gaan: ervoor zorgen dat hij nooit de
controle verliest. De komst van Seth maakt van alles bij hem
los. Daardoor dreigt hij de liefde te verspelen van Grace
Monroe, de koppige alleenstaande moeder op wie hij al jaren
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in stilte verliefd is…
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Je mooie motor
Uit onverwachte hoek
Moord in de oase
Bij elke wending
Elliot besluit op zijn nieuwe school niet langer het pispaaltje te zijn en sluit zich aan bij
een bende die de macht op school heeft. Vanaf ca. 12 jaar
Chan Koonchung De vette jaren De waarheid is geen optie Beijing in de nabije
toekomst: er is een maand uit de officiële documenten geplukt en niemand heeft er
enige herinnering aan noch kan het iemand iets schelen. Behalve een groepje vrienden
dat ten koste van alles wil uitvissen wat hier achter zit, achter deze opgelegde
vrolijkheid en het collectieve geheugenverlies in China. Wanneer ze een hooggeplaatst
persoon ontvoeren en hem dwingen alles te onthullen, zijn ze tot op het bot geschokt
over wat ze te weten komen niet alleen over hun leiders, maar ook over hun eigen
mensen. Het is een boodschap die de wereld op haar grondvesten zal doen schudden
De vette jaren vertelt het verhaal van Lao Chen, een tamelijk succesvolle auteur die in
een nieuw, rijk China leeft dat ontsnapt is aan de recessie die de rest van de wereld in
een verlammende greep houdt. Lao Chens creativiteit heeft te lijden onder een gevoel
van tevredenheid en geluk, een gevoel dat hij deelt met de rest van de bevolking. Tot
hij op een paar mensen stuit dat daar helemaal geen last van heeft en met een
groeiend gevoel van alarm onderzoeken ze waarom er een complete maand uit het
collectieve geheugen van de bevolking is gewist. De vette jaren brengt het Westen een
angstaanjagende boodschap over het steeds machtiger wordende China. De roman is
onderwerp van veel opwinding en debat onder de Chinese intellectuelen op het
vasteland, en hoewel het boek er niet verkrijgbaar is circuleren er vele tweedehands
exemplaren.
Voor fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica Cynster is de
liefde niet zonder gevaar... Als Eliza Cynster op het verlovingsbal van haar zus Heather
een mysterieus briefje ontvangt, hoopt ze dat het afkomstig is van de man die haar hart
zal veroveren. Vol verwachting snelt ze naar de ontmoetingsplek... Daar wacht echter
een duistere figuur, die haar bedwelmt en ontvoert naar Edinburgh. In een wanhopige
poging te ontsnappen, weet ze de aandacht te trekken van de eerste de beste passant:
de keurige kamergeleerde Jeremy Carling. Jeremy kan de mooie Eliza niet aan haar lot
overlaten. Hij bedenkt een ingenieus ontsnappingsplan en bevrijdt haar. Maar voor
hoelang? Want de Highlands zijn onbarmhartig, hun tocht is hachelijk en de
ontvoerders zitten hen op de hielen. Terwijl ze de gevaren het hoofd proberen te
bieden, ontdekken Eliza en Jeremy onvermoede kanten bij zichzelf én bij elkaar...
Als een overval op een casino in Atlantic City anders afloopt dan gepland, ziet de
initiatiefnemer zich genoodzaakt de hulp in te schakelen van spookman Jack. De ware
identiteit van deze uitzonderlijk goed getrainde, ervaren en getalenteerde crimineel is
zo geheim, dat nog geen dertig mensen van zijn bestaan weten. Sommigen van hen
denken zelfs dat hij dood is. Jack krijgt 24 uur om crackhead Jerome Ribbons op te
sporen, een miljoen dollar van hem af te troggelen en die af te leveren bij zijn
opdrachtgever. Terwijl Jack manmoedig probeert de puinhoop die na de beroving is
achtergelaten op te ruimen, merkt hij dat hij niet zo onzichtbaar is als hij dacht: hij wordt
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achtervolgd door de fbi, en misschien zelfs door meer instanties. De spookman wordt
gedwongen al zijn bedrevenheid en vindingrijkheid aan te wenden, wat moeilijker blijkt
dan verwacht - zeker wanneer hij het gevoel krijgt dat hij deel uitmaakt van een
vooropgezet plan. Vanaf de allereerste pagina trekt Spookman je de bizarre, unieke
wereld in van Jack - een van de meest originele hoofdpersonages in een thriller ooit en laat je niet meer los tot het onverbiddelijke einde. Roger Hobbs studeerde Engels in
Portland, Oregon. Spookman is zijn briljante debuut, dat hij schreef tijdens het laatste
jaar van zijn studie. Eerder werk van de veelbelovende jonge schrijver werd onder meer
in The New York Times gepubliceerd. De filmrechten werden al ruim voor verschijning
verkocht aan Warner Bros. `Hard, snel en kundig: dit is een verbluffend debuut vol
spanning, intriges en criminele knowhow. Meteen lezen! lee child `Spookman is een
ongenadige, lean, mean adrenaline machine. Ik vond het echt een geweldig boek en
kan het niet sterk genoeg aanbevelen. christopher reich `Hobbs superieurzelfverzekerde verteltrant zal lezers reikhalzend doen uitkijken naar de toekomstige
misdrijven van zijn antiheld. publishers weekly, starred review
alles over het hart, het belangrijkste orgaan voor onze gezondheid
Hereniging
Lehrbuch für Pflegeberufe
Pflege konkret Chirurgie Orthopädie Urologie
Icoon

Overpeinzing van de verschillende, meer of minder heilzame vormen van
vermoeidheid.
Einstein voor Dummies
Een andere Elliot / druk 1
Albert Speer
Miljardair onder de mistletoe / Ingesneeuwd met haar baas / Weerzien met
Kerstmis 3-in-1
Pflege konkret Innere Medizin
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