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Met zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 14 jaar.
We dachten dat het ergste voorbij was. Na tien jaar waren we eindelijk herenigd en ontdekten we de waarheid over ons verleden. We trainden en werden elke dag sterker. We waren zelfs gelukkig... Maar we hadden nooit gedacht dat de Mogadoren een van onze eigen Gardes tegen ons op zou zetten. En nu is Acht dood. Ik zou alles doen om hem weer terug te
brengen, maar dat is onmogelijk. Mijn hele leven ben ik al voor de Mogadoren op de vlucht – ze hebben alles van me afgenomen. Maar dat houdt nu op. De strijd gaat door, en ik zal niet rusten voor ik ze allemaal vernietigd heb. En ik heb eindelijk de kracht om terug te vechten. Ze pakten Nummer Een in Maleisië Nummer Twee in Engeland Nummer Drie in Kenia en
Nummer Acht in Florida. Ze doodden hen alle vier. Ik ben Nummer Zeven en ik zal hun levens wreken. #wraakvanzeven
'Mind performance hacks' is hét boek om je brein te optimaliseren en een betere denker te worden. In het razende tempo van de hedendaagse informatiesamenleving vereist het onder controle houden van je leven het hacken van je brein. Met dit boek baan je je een weg door de chaos en stem je je brein doelbewust, veilig en productief af. Het is gebaseerd op moderne
onderzoeken en theorieën en biedt praktische oplossingen die je onmiddellijk kunt toepassen. 'Mind performance hacks' is gevuld met hacks die je leren om: - Geheugensteuntjes te gebruiken om nummers, namen, data en andere zaken te herinneren. - Je rekenmachine aan de kant te schuiven en complexe wiskunde uit je hoofd, met je vingers of op de achterkant van
een bierviltje uit te voeren. - Je creativiteit aan te wakkeren met innovatieve brainstormmethoden. - Doeltreffende systemen te gebruiken voor het vastleggen van nieuwe ideeën voordat je ze vergeet. - Te communiceren op creatieve nieuwe manieren, zelfs gebruikmakend van kunsttalen. - Betere beslissingen te nemen door problemen te voorzien en met verrassende
oplossingen te komen. - Je mentale fitheid te verbeteren met coole trucs en spelletjes. 'Mind performance hacks' laat je niet alleen zien hoe je brein werkt, het laat je ook zien hoe je de werking kunt verbeteren.
Op zoek naar de ontvoerder van haar zusje, komt FBI-agent Atlee Pine een seriemoordenaar op het spoor. FBI-agent Atlee Pines leven veranderde voorgoed toen op jonge leeftijd haar tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord. Wanhopig zoekt ze sindsdien naar antwoorden die een einde moeten maken aan de kwellende onzekerheid, totdat op
een dag alle opgekropte woede en frustratie een uitweg vinden. Ze kan zichzelf tijdens een arrestatie niet langer in de hand houden en mishandelt een verdachte. Gedwongen om tijdelijk een stap terug te doen, keert Atlee terug naar Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is opgegroeid. Met behulp van haar assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies
is gebeurd tijdens die traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen na haar aankomst wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met een bruidssluier over haar gezicht gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering van Mercy voort te zetten, maar ze moet nu ook een
seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog meer slachtoffers vallen. Ze komt er al snel achter dat in een kleine gemeenschap vol geheimen – die mogelijk te maken hebben met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met rust gelaten kan worden...
De bijbel voor dummies / druk 1
leer inspelen op lastige situaties
Het Kremlin Complot
De andere vrouw
Bevochten vrijheid
Is de Kerk nog te redden?
En toch hield ik van hem is het schokkende verhaal van een jong meisje dat door haar eigen vader werd gedwongen zich te prostitueren, en de pijnlijke weg die zij moest gaan om haar gruwelijke jeugd achter zich te laten en een nieuw leven op te bouwen voor zichzelf en haar twee zoons.
Lady Pippa Godfrey heeft een vreselijk seizoen achter de rug in Londen. Ze vlucht naar hun landgoed in Somerset om daar een rustige kerst door te brengen met haar ouders, ver van de spiedende ogen van de society. Maar voordat haar ouders aankomen op het landgoed, breekt er een storm los in Somerset en slaat haar hoop op een witte kerst de bodem in. De
wegen zijn overstroomd en reizen is onmogelijk; ze zit vast en is alleen. Maar dan verschijnt er een modderige, boze en duivels knappe lord aan de deur die om onderdak vraagt. Lucas Hartfeld, de graaf van Maddox, is door zijn ouders, de markies en markiezin van Bowmont, gesommeerd aanwezig te zijn bij een feest in het midden van het land, ver van zijn herenhuis
in Londen. Hij vermoedt dat er een heel andere reden achter schuilgaat dan alleen een feest op het platteland. Als hij door een storm niet verder kan reizen met zijn rijtuig, wordt hij gedwongen onderdak te zoeken bij het enige huis dat in de verre omtrek te bekennen is, een landhuis met de naam Helton House. Als Lady Pippa aarzelt om hem binnen te laten, doet hij
wat hij geleerd heeft – hij eist dat ze hem en zijn bedienden onderdak biedt totdat de storm voorbij is. Maar de mooie vrouw boeit hem veel meer dan hij bereid is toe te geven. Kan hij een uitweg vinden uit het lastige parket waarin hij door toedoen van zijn ouders terecht is gekomen? Als Lady Pippa geconfronteerd wordt met deze arrogante, veeleisende lord, wordt ze
overspoeld door herinneringen aan eerder bedrog. Kan ze deze moeilijke levenslessen vergeten en een kerstkus ontvangen van een volledig vreemde?
In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John Augusts vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine
Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt. Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken te houden met
de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl
Het vervolg op de bestseller Haal de vroedvrouw! en de basis voor de tv-serie Call the Midwife Jennifer Worth (in de tv-serie `Call the Midwife Jenny Lee), die in de jaren vijftig vroedvrouw was in de East End van Londen, vertelt in dit vervolg op `Haal de vroedvrouw! nog meer verhalen over de mensen met wie ze te maken kreeg. Zoals Peggy en Frank, wier ouders
binnen zes maanden na elkaar stierven waarna er geen andere optie was dan het armenhuis. En zuster Monica Joan, de excentrieke oude non die wordt verdacht van winkeldiefstal. Het zijn verhalen van onvoorstelbare ontberingen, maar `De kinderen van het armenhuis is een boek over de veerkracht van de menselijke geest, en de moed en humor van de mensen die
ondanks alles vastbesloten zijn een toekomst voor zichzelf op te bouwen.
Eén minuut voor middernacht
Psychologie voor Dummies
Het huis op de klif
Fitness voor Dummies
alles over het hart, het belangrijkste orgaan voor onze gezondheid
Mind Performance Hacks

Psychotherapeut Jessica Mayhew hanteert een paar regels: Word nooit persoonlijk met je patiënt, praat niet met de familie en ga niet op huisbezoek. Maar deze regels lapt ze allemaal aan haar laars wanneer ze de jonge, charismatische acteur Gwydion Morgan als patiënt aanneemt. Gwydion, zoon van
de beroemde Evan Morgan, is knap en getalenteerd, maar mentaal instabiel. Hij woont nog bij zijn ouders en ziet met lede ogen aan hoe zijn vader zijn moeder keer op keer bedriegt. Dit raakt Jessica, die net zelf bedrogen is. Ze raakt steeds meer gefascineerd door dit gezin. Wanneer ze het
afgelegen landhuis van de familie bezoekt, op een klif met een privéaanlegsteiger, komt essica erachter dat de au pair die vroeger op Gwydion paste, is verdronken in de baai. Kan het zijn dat Gwydion hiervan getuige is geweest? In haar zoek tocht naar de waarheid, komt Jessica steeds meer
familiegeheimen op het spoor.
Achter gesloten deuren ligt een wereld van mogelijkheden verborgen. Haal eruit wat erin zit! The Secret leert ons dat we door middel van positief denken kunnen manifesteren wat we voor onszelf wensen. Echter, de focus op deze wet alleen is net zoiets als het eten van alleen een toetje. Over
een toetje zeggen we: 'Goh, dat was lekker, maar ik zit nog niet vol!' We willen het volledige menu zien om een passende keuze te maken, en zo onze honger te stillen. The Meta Secret biedt een onthullende blik in de keuken van het universum. Mel Gill leert ons onze bestelling in het juiste
perspectief te plaatsen. De wet van de aantrekkingskracht is maar één van de zeven aloude principes; The Meta Secret onthult de andere zes en biedt een praktische methode om meer liefde, geluk, humor en rijkdom aan te trekken.
Explains how sexual relationships really work, provides case studies on couples working toward positive change, and outlines current treatment options.
Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op de sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor misleidende informatie en apparatuur.
Seksdrive
The Bro Science Way of Life
Dagboek van een soldaat uit het leger van Napoleon
Hekserij voor je huis
Machiavelli
Een kus in de kersttijd
Maeve, de dochter van de heer van Zeven Wateren, heeft als kind ernstige brandwonden opgelopen. Lange tijd had ze het moeilijk met de littekens die haar leven bepaalden. Na tien jaar bij haar oom en tante op Harrowfield te hebben gewoond, keert ze terug naar huis. In de tussentijd is Maeve veranderd in een moedige vrouw met een speciale gave voor het temmen van wilde dieren. En ze komt net op tijd. Zeven Wateren is in rep en roer.
Mac Dara, de kwaadaardige prins van de Andere Wereld, onderneemt wanhopige pogingen om zijn enige zoon, Maeves zwager, terug te halen naar zijn rijk. Om de heer van Zeven Wateren hiertoe te dwingen, heeft Mac Dara op diens grondgebied een groep onschuldige reizigers gegijzeld en op wrede wijze gedood. Als Maeve een van de vermiste reizigers dood aantreft, is dit het begin van een reeks zware beproevingen die ze samen met
haar broer Finbar moet ondergaan om een eind te maken aan Mac Daras gewelddadige heerschappij en is ze vastbesloten zich door niets of niemand te laten weerhouden. De oorspronkelijke Zeven Wateren-trilogie, die wereldwijd een miljoenenpubliek vond, behoort tot het beste werk van Juliet Marillier. Vlam van Zeven Wateren is, na de Erfgenaam van Zeven Wateren en de Ziener van Zeven Wateren, het derde boek dat volgt op deze
succesvolle trilogie.
Het universum leeft en het heeft een geheugen. Dit energetisch archief staat bekend als de Akasha kronieken en bevat informatie over jouw ziel en levensreis – en die van alle andere levende wezens op aarde. Ooit waren de kronieken alleen toegankelijk voor spirituele meesters, maar nu zijn ze open voor iedereen om grote en kleine vragen beantwoord te krijgen: Hoe kan ik het verleden eindelijk naast me neerleggen? Wat is mijn
levensdoel? Linda Howe heeft een betrouwbare methode ontwikkeld waarmee je toegang kunt krijgen tot deze bron van wijsheid: het pad van het gebed (Pathway Prayer Process). Je krijgt: Antwoord op de vraag hoe het Pathway Prayer Process als een ‘wachtwoord’ werkt om toegang te krijgen tot de Akasha kronieken; Inzicht in hoe je om hulp kunt vragen aan je meesters, leraren en mensen van wie je houdt als je de Akasha kronieken
leest; Tips over hoe je de meest waardevolle informatie uit de kronieken verzamelt. Door je bewustzijnsniveau te verhogen open je de deuren van het archief, waar de blauwdruk van je ziel op je wacht. Dit boek helpt je om vol vertrouwen je eigen kronieken te lezen, die van iemand anders of zelfs van je huisdier. De tijd is rijp om je eigen spirituele autoriteit te worden en jezelf toegang te verschaffen tot deze waardevolle bron.
Dit is géén boek over de ondergang van Amerika. Integendeel. Zakaria laat zien hoe alles waarin Amerika goed is, geld verdienen, democratie, luxe, over de hele wereld symbolen van welvaart zijn geworden. Maar de Verenigde Staten zijn verslagen op het terrein dat ze zelf hebben gedefinieerd. De hoogste torens staan niet meer in Chicago of New York maar in Singapore en Maleisië. Het meeste geld wordt niet meer verdiend in Los Angeles
maar in Dubai en de Emiraten. De hele wereld is geglobaliseerd, behalve het land dat de globalisering heeft uitgevonden. Zakaria trekt (met grote trefzekerheid) de lijn terug tot in de zestiende en zeventiende eeuw en beschrijft hoe het Oosten zijn toenmalige prominente rol kwijtraakt, hoe de verhoudingen zijn geworden zoals ze nu zijn.
'Net als Stieg Larsson en Henning Mankell schrijft Staalesen met bakken sfeer, boordevol actie en veel spanning.' Varg Veum is privédetective in het Noorse Bergen. Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel, is opportunistisch en anti-autoritair. Als Veum eenmaal aan een opdracht begint, ontdekt hij vaak het ene lijk na het andere, dit tot groot ongenoegen van de politie. Varg Veum krijgt bezoek van een vrouw die zich tot zijn verbazing
voorstelt als zijn halfzuster. Maar ze is niet gekomen om de familiebanden aan te halen, ze wil dat hij haar petekind zoekt, de 19-jarige Emma, die naar Bergen is vertrokken om daar te studeren. Na haar verhuizing uit het studentenhuis is ze spoorloos verdwenen zonder een adres achter te laten. Het onderzoek voert Veum naar het ruige kustgebied tussen Bergen en Haugesund, waar een criminele motorbende de lakens uitdeelt. Natuurlijk
laat Veum zich door het brute geweld niet afschrikken, maar dan neemt de zaak een onverwachte wending die hem ook persoonlijk raakt. 'Grote zus is Staalesen in topvorm.' - Politiken 'Staalesen heeft een vlijmscherpe pen en Veums gevoel voor humor is onweerstaanbaar.' - Hebban.nl 'In alle opzichten de gelijke van Henning Mankell en Jo Nesbø.' - Crime Time
Exploring Fitness Cultures
Het archief van de ziel
Ja-maar wat als alles lukt ? / druk 1
De Akasha kronieken
Grote Zus
Het jachtseizoen
Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
Inleidend overzicht van de drijfveren achter menselijk gedrag en van de wetenschap die menselijk gedrag en emoties bestudeert.
From the muscle god who launched the YouTube channel Bro Science Life comes the only book that will teach you everything you need to know about getting swole. For years, bros, meatheads, and gym rats around the world have posed pressing questions: What can you bench? Can I skip leg day? What goes in this protein
shake? And importantly—do you even lift, bro? At long last, answers to these questions and more can be found in one handy volume—THE SWOLY BIBLE, written by the Internet’s favorite gym expert/literary genius, Dom Mazzetti. In it, Mazzetti lays out the truth about how to make gains in the gym and in your life,
including: - How to Get Hyped for a Lift - The True Meaning of Meal Prep - How to Eat Chicken Without Wanting to Kill Yourself - The Best Tips for Taking a Post-Workout Selfie - How to Get Your Girlfriend to Start Lifting - Why Crossfitters Are the Worst - And much more Written in Dom’s signature comedic voice, with
illustrations throughout, The Swoly Bible is the perfect gift for anyone in your #fitfam.
Niccolò Machiavelli (1469-1527) is de invloedrijkste politieke schrijver aller tijden en wordt gezien als de vader van de politieke wetenschap. In 1513 schreef hij de klassiekers Il Principe en Discorsi, boeken die tot op de dag van vandaag controverse oproepen. Met Il Principe schreef Machiavelli een handleiding
voor de eerzuchtige politicus waarvoor hij zich baseerde op de wereld zoals die is, en niet zoals die zou moeten zijn. Hij is vaak koelbloedig, cynisch en immoreel genoemd. Maar in deze nieuwe biografie laat Miles Unger zien dat Machiavelli in feite menslievend was en dat zijn controversiële politieke theorieën een
antwoord waren op het geweld en de corruptie die hij om zich heen zag. Met Machiavelli heeft Miles Unger een fascinerende biografie geschreven van een genie wiens werk vandaag de dag nog altijd even relevant is
De sterren tussen zon en maan
Je mooie motor
Machiavelli's levenslange zoektocht naar vrijheid
De wraak van Zeven
HausMagick
Sandwichvrouw

Autobiografie van de Zwitserse, rooms-katholieke theoloog (geboren in 1928), bekend vanwege zijn kritsche houding en conflict met Rome.
Juist op het moment dat oplopende spanningen tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van de Amerikaanse president, verschijnt er een nieuwe, onheilspellende dreiging aan de horizon: de Russische president is koortsachtig bezig de macht in handen te krijgen en de oppositie de
mond te snoeren. Hij plant een gewaagde, bliksemsnelle militaire aanval die de NAVO uiteen kan rukken en Washington en Moskou op de grens van een kernoorlog kan brengen. Joel C. Rosenberg is een internationaal vermaard thrillerauteur. Van zijn titels werden wereldwijd miljoenen
exemplaren verkocht.
'De sterren tussen zon en maan' van Lucia Jang (en co-auteur Susan McCelland) is het waargebeurde, eerste verhaal van een Noord-Koreaanse vrouw die strafkampen en mensenhandel overleefde. Lucia Jang (Sunhwa) werd in de jaren zeventig in een doorsnee Noord-Koreaans gezin
geboren. Elke avond stofte Sunwha het portret van Kim Il-sung af, waarna zij en haar zusje bogen voor het portret en ‘Dank u Vader’ zeiden. In deze gesloten staat breekt een onzekere tijd aan als in 1994 de Grote Leider sterft en zijn zoon Kim Jung-il aan de macht komt. Een
verschrikkelijke hongersnood kostte vervolgens meer dan een half miljoen mensen het leven. Om te overleven begint ze met smokkelen, wat het begin is van een zwerftocht op zoek naar overleving die pas eindigt als ze met haar tweede baby voor de laatste maal vlucht... ‘Ontroerend en
aangrijpend. Lucia Jangs vlucht uit een van de meest onderdrukte landen ter wereld laat zien wat de kracht van hoop kan doen in uitzichtloze situaties.’ HanVoice (Noord-Koreaanse vluchtelingenorganisatie)
‘Breaking: De president van de Verenigde Staten is vermist.’ Met die woorden doet journalist J.B Collins van de New York Times de wereld verstijfd staan na een verwoestende aanslag door terroristen van ISIS in Amman, Jordanië. De leiders van Israël en van de Palestijnen zijn
zwaargewond, de koning van Jordanië ligt op sterven en de vermiste Amerikaanse president is hoogstwaarschijnlijk ontvoerd. Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke crisis te maken krijgt en Jordanië vecht om zijn bestaan, moet Collins alles doen wat in zijn macht ligt om
de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. Dan blijkt dat de FBI Collins ervan verdenkt de terroristische aanslag op de hoofdstad van Jordanië te hebben uitgelokt. En ISIS heeft nog steeds chemische wapens in bezit... Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om
Page 1/2

Where To Download The Swoly Bible The Bro Science Way Of Life
zijn naam te zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreigingen van ISIS catastrofale werkelijkheid worden. • Een nieuw deel in de bloed-actuele J.B. Collins-serie • Een thriller die de actualiteit van morgen huiveringwekkend dichtbij brengt • Hierna zullen nog drie stand alones
in deze serie volgen • Kan mee met de thriller-acties in juni 2016 De media over Het derde doelwit: ‘Rosenbergs schrijfstijl is feilloos. Het verhaal is nauwkeurig uitgewerkt en perfect getimed. Het heeft de liefhebbers van snelle actiethrillers meer dan genoeg te bieden, tot de laatste,
schokkende woorden aan toe.’ - Publishers Weekly ‘Opnieuw heeft Rosenberg een dijk van een thriller geschreven. ... Rosenberg vermengt op een realistische manier feiten met fictie en rekt de spanningsboog tot de laatste zin.’ - Reformatorisch Dagblad
De ark van Noach
En toch hield ik van hem
herinneringen
Ritueel vermoord
The Swoly Bible
De kunst van het onderhandelen
Aan de hand van vele foto's en tekeningen wordt deze Oosterse therapiemethode verduidelijkt.
Drawing on empirical research, this fascinating new book explores the embodied experiences of ‘gym goers’ and the fitness cultures that are constructed within gyms and fitness spaces. Gym Bodies offers a personal, interactive, ethnographic account of the multiplicity of contemporary gym practices, spaces and
cultures, including bodybuilding, CrossFit and Spinning. It argues that gym bodies are historically constructed, social, sensual, emotional and political; that experience intersects with multiple embodied identities; and that fitness cultures are profoundly important in shaping the body in wider contemporary culture.
This is important reading for students, tutors and researchers working in sport and exercise studies, sociology of the body, health studies, leisure, cultural studies, gender and education. It is also a valuable resource for policy makers and practitioners within the fields of sport, leisure, health and education.
‘Sandwichvrouw’ van Allison Pearson: een herkenbaar en hilarisch verhaal over onmogelijke pubers en bejaarde ouders. Kate Reddy, hoofdpersoon van Allison Pearsons internationale bestseller ‘Hoe krijgt ze het voor elkaar’, wordt binnenkort vijftig. Haar schattige kindjes zijn onmogelijke pubers geworden die hele
maancyclussen doorbrengen achter hun telefoons. Terwijl Kates ouders ook steeds meer zorg nodig hebben. En omdat haar man onlangs ontslagen is en even volledig toegeeft aan zijn eigen midlifecrisis, lonkt er thuis een financiële catastrofe. Na een pauze van tien jaar moet Kate ineens weer de arbeidsmarkt op – die
genadeloos blijkt voor een vrouw van haar leeftijd. Het wordt nog ingewikkelder wanneer een oude vlam weer opduikt. ‘Sandwichvrouw’ is een oergeestig, herkenbaar verhaal voor vrouwen die in hun pogingen om alle balletjes in de lucht te houden, zichzelf ergens kwijt zijn geraakt. Want uiteindelijk zijn we allemaal een
klein beetje Kate Reddy.
Een geheim leven. Een geheim huwelijk. Een moordenaar die je geheimen kent. William en Mary zijn al zestig jaar getrouwd. William is een gerenommeerd chirurg, Mary zijn liefdevolle echtgenote. Ze geloven beiden dat je de wereld in goed of slecht kan indelen. William en Olivia zijn al twintig jaar samen. William is
een gerenommeerd chirurg, Olivia een oud-tennisspeelster. Ze maken samen prachtige reizen en zijn getrouwd op Bali. Klinisch psycholoog Joe O’Loughlin kent maar een van deze twee verhalen, maar als hij zijn vader bezoekt in het ziekenhuis komt zijn leven op de kop te staan. Wie is de mysterieuze vrouw die aan
Williams bed zit te huilen? Een vriendin, een maîtresse, een leugenaar, of een moordenaar?
De essentie van het geluk
Gym Bodies
Als een vos
The Meta Secret
Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie]
De eerste gijzelaar

Het jachtseizoen is het eerste deel van de bloedspannende Carter Blake-serie van Mason Cross. Lee Child, bekend van de Jack Reacher-serie, noemt het ‘mijn soort boek’: spanning, avontuur, corruptie, complotten en een vleugje romantiek. Het jachtseizoen is geopend: een ontsnapte, ter dood veroordeelde seriemoordenaar trekt een spoor van dood en verderf door de VS en een
onconventionele FBI-huurling is de enige die hem nog kan stoppen. Hij krijgt daarbij hulp van een ambitieuze FBI-agente die worstelt om haar bestaan als alleenstaande moeder en carrièrevrouw met elkaar te verenigen. Samen leggen ze een web van leugens en corruptie bloot dat het hele land op zijn grondvesten kan doen schudden. ‘Mason Cross legt een scherpe felheid in deze debuutthriller
die leidt tot de komst van een van de interessantste helden uit de afgelopen jaren... Snel en krachtig verteld door een schrijver die een natuurlijke aanleg voor thrillers lijkt te hebben: het is niet te missen.’ Daily Mail ‘Bloedstollend. Mason Cross combineert behendig een door adrenaline gedreven plot met een van de beste nieuwe seriepersonages sinds Jack Reacher. Bereid je voor om de hele
nacht te lezen.’ Lisa Gardner
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
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.
Adviezen voor een succesvoller leven.
In ‘HausMagick deelt Erica Feldmann, de bekendste heks van New York, haar geheimen. Met haar boek breng je de verwondering van de natuur, de spanning van eeuwenoude rituelen en de schoonheid van geheimzinnige dimensies in huis. Je huis wordt een magische plek waar je je goed voelt, waardoor levensenergie voluit kan stromen. Je huis heeft helemaal geen nieuwe bank of een likje
verf nodig. Met een beetje HausMagick verricht je al wonderen en geef je jezelf en je huis magische krachten.
Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan
Vlam van Zeven Wateren
Wereld na Amerika
Boeddha's dieet
een biografie
vitaliteit en gezondheid door de kunst van het aanraken

De eenvoudige richtlijnen van de Boeddha in Boeddha's dieet helpen je om gewicht te verliezen, je energieker te voelen en je obsessie met eten los te laten. Wil jij ook dieettips van de enige echte Boeddha? Dan ben je hier aan het goede adres. Lang voordat het populair werd, hield de Boeddha zich namelijk al bezig met
intermittent fasting. Wat hij 2500 jaar geleden wist, is tegenwoordig wetenschappelijk bewezen: periodiek vasten werkt. Het is niet alleen belangrijk wat je eet, maar vooral wanneer je eet. De eenvoudige richtlijnen van de Boeddha in Boeddha's dieet helpen je om gewicht te verliezen, je energieker te voelen en je obsessie
met eten los te laten. Hoewel de Boeddha in een tijd zonder borrelnootjes en bitterballen leefde, bieden zijn wijsheden en lessen een zinvolle benadering om mindful een optimale gezondheid te bereiken.
Onderhandelen blijft lastig. Met name omdat een onderhandeling altijd anders loopt dan je van tevoren had gedacht. En dat is ook het geheim van toponderhandelaars: zij weten dat de factoren waar je mee te maken hebt voortdurend veranderen. Je weet waar je naartoe wilt, maar hoe je er moet komen is altijd weer een
verrassing. Michael Wheeler geeft praktisch advies en beschrijft een aantal strategieën die je onder verschillende omstandigheden kunt inzetten. Hij leert je hoe je je onzekerheid tot een voordeel ombuigt, je zenuwen onder controle krijgt en altijd alternatieve scenario’s achter de hand houdt.
In 'De essentie van het geluk' geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het geluk. Aan de hand van praktische voorbeelden leert hij ons alledaagse obstakels aan te pakken en een voller en gelukkiger bestaan te creëren. Dit boek geeft inzicht in gevoelens zoals verdriet, angst en
onzekerheid die de weg naar geluk kunnen bemoeilijken, en helpt ons de essentie van ons bestaan te herontdekken voor een krachtig en gelukkig leven. 'De Dalai Lama toont zich wederom een groot leraar!' - Boeddhistisch Dagblad 'Een van de meest geliefde spirituele leiders ter wereld' - Erica Terpstra
Inleidende informatie over het ontstaan, de inhoud en achtergronden van de bijbelse geschriften.
zo houd je je seksuele relatie boeiend
Het Shiatsuboek / druk 2
De kinderen van het armenhuis
Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
Niccolò Machiavelli leefde in een wereld van moordende concurrentie. Een wereld waarin het grote geld, glasharde leugenaars en schaamteloze strebers er met alle prijzen vandoor leken te gaan. In de republiek Florence stonden hij en zijn tijdgenoten voor de keuze: moesten ze zich
voegen naar de nieuwe machthebbers – superrijke dynastieën als de Medici, militaire krachtpatsers als Cesare Borgia – of vechten voor de democratische vrijheden van hun stad? In Als een vos kijken we met Machiavelli mee tijdens zijn dramatische zoektocht naar politieke en menselijke
vrijheid. Op meesterlijke wijze verbindt Erica Benner zijn woorden met die van zijn vrienden en vijanden. Zo brengt ze zijn scherpe, geestige en vaak verrassende visie op de gebeurtenissen van zijn tijd tot leven. Machiavelli blijkt niet de cynische handlanger van de macht te zijn geweest
waarvoor hij vaak wordt aangezien. Integendeel, hij komt naar voren als een diepzinnig ethicus die onverkort vasthield aan zijn idealen. Maar soms vond hij het beter om zijn overtuigingen voor zich te houden. Daardoor krijgt hij iets ongrijpbaars, als een vos in gevaar
'In de huidige situatie kan ik het niet langer verantwoorden om te zwijgen,' zegt Hans Küng. De katholieke kerk is ziek, misschien wel doodziek. De crisis gaat veel verder dan de misbruikaffaires. De hele structuur van die kerk - met haar machts- en waarheidsmonopolie - deugt niet. Toch
blijft Küng een visioen van een andere Kerk koesteren. Een greep uit zijn agendapunten voor een reddingsoperatie: het huwelijk voor priesters en bisschoppen openstellen, het kerkelijk recht grondig hervormen, leken en de clerus opnieuw betrekken bij de benoeming van de
bisschoppen, en alle kerkelijke ambten voor vrouwen toegankelijk maken. Pas als de kerk hierover het gesprek aangaat, kan zij overleven. Na een jarenlang conflict ontnam het Vaticaan Hans Küng zijn kerkelijke onderwijsbevoegdheid. Hij bleef echter doceren en schrijven, wat onder
andere uitmondde in een imposante trilogie over de wereldgodsdiensten.
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