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De wereld vergaat. Alleen Almere blijft bestaan. Van de bevolking zijn nog maar een enkele duizenden inwoners over. Op een paar honderd ontsnapte gevangenen na zijn dat allemaal vrouwen. `Na de ramp waren onze verliezen niet
te tellen. Geen familie was meer compleet, intacte gezinnen waren er vrijwel niet meer. Kinderen bleven achter als wezen. Nog talrijker waren de jonge weduwes. En met dat laatste begon het vrouwenoverschot. Maar nu loop ik op de
zaak vooruit. In Almere overleven vijfduizend vrouwen een wereldwijde calamiteit. Mannen zijn er niet meer, behalve een paar honderd ontsnapte gevangenen. Samen moeten zij een nieuwe maatschappij inrichten, met nieuwe
familieverbanden. Beslissingen worden voortaan genomen per loterij, zelfs als op een dag een baby wordt gevonden Weerwater is een ongeëvenaarde Dorrestein-vertelling over uitzichtloosheid en hoop, over egoïsme en opoffering,
maar vooral over de liefde en ons verlangen naar verbinding. Spannend, teder, ontroerend en geestig. Renate Dorrestein (1954) neemt een unieke positie in binnen de Nederlandse letteren. Haar romans werden genomineerd voor
vele literaire prijzen ze ontving de Annie Romein-Prijs voor haar gehele oeuvre. Ze schreef zowel het Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam als het Boekenweekessay Laat me niet alleen. Dorresteins werk is in vijftien talen
vertaald. Over De stiefmoeder: `Ouderwets geestige en zeer goed geschreven roman. Pieter Steinz `Een enerverend circus van moedwil en misverstand. Het Parool `Het schrijfplezier spat ervan af. Opzij
Wat als hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft je nooit te zullen verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar dan niet voor gestraft worden? Vijf jaar lang hebben Sally en Clive een
passievolle affaire gehad. Nu heeft hij haar gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin te wijden, terwijl Sally radeloos in haar slechte huwelijk achterblijft. Het begint met een onschuldige wandeling langs zijn huis en de
brasserie waar zijn zoon werkt. Dan neemt Sally contact op met Clives vrouw en dochter. Maar dat moet toch kunnen? Dat zijn heel normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In haar obsessie om op de hoogte te blijven van
zijn leven, verliest Sally haar eigen gezin en zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot voor een onverwacht bitterzoete wraak zorgt

‘Thuis in Mitford’ van Jan Karon is het eerste deel en draait om het stadje Mitford, zo'n pittoresk plaatsje waar iedereen van droomt. De buren zijn vriendelijk, verloren dingen worden altijd teruggevonden, en zieke mensen worden
onvermijdelijk beter. Het is prachtig gelegen en ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de plaatselijke dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven nodig aan verandering toe is, wordt hij volledig uit balans gebracht. Hij wordt
door allerlei vreemde gebeurtenissen overvallen. Een grote zwerfhond volgt hem op weg naar huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig jongetje wordt plotseling aan zijn zorg toevertrouwd. En zijn aantrekkelijke nieuwe buurvrouw
vindt haar weg naar zijn voordeur, en brengt hem in verwarring.‘Er brandt nog licht" is het tweede deel en "De groene heuvels" is het derde deel van een serie over het stadje Mitford.

Enkele minuten nadat Abbie en haar beste vriendinnen uit een privéhelikopter zijn gestapt, betreden ze het meest luxueuze hotel dat ze ooit hebben gezien; hun presidentiële suite kijkt uit over Monte Carlo. De vriendinnen geven zich
over aan zon, sashimi en champagne en leiden dagenlang een leven vol glitter en glamour, dat wordt bekroond met de nacht van hun leven. Maar de ochtend daarop brengt meer dan alleen een fikse kater: de vriendinnen worden
gearresteerd op verdenking van moord en belanden in een Franse gevangenis. Hun droomvakantie verandert in een nachtmerrie, waarin ze niet alleen voor hun vrijheid maar ook voor hun leven moeten vechten. Moordweekend
dompelt je onder in een wereld vol rijkdom en neemt je mee op een joyride vol overdaad, vriendschap en verraad zoals alleen James Patterson die kan beschrijven.
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.
Huwelijksleven is het verhaal van de bizarre relatie tussen de hypersensitieve, in armoede levende, joodse semi-intellectueel Rudolf Gurdweill en de ongenaakbare, sadistische barones Thea von Takow, tegen de achtergrond van het
Wenen tussen de beide wereldoorlogen. De roman wordt internationaal geroemd als een van de belangrijkste klassiekers uit het interbellum: in geen ander werk is de eenzaamheid van de mens in een grote stad zo pregnant
beschreven, de mens die een speelbal is van het lot en van zijn eigen driften en begeerten. `David Vogel is voldoende aan Alfred Döblin, Arthur Schnitzler en Franz Kafka verwant om herkenbaar te zijn, en tegelijk oorspronkelijk
genoeg om op zichzelf te staan' - Michaël Zeeman

De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New
York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »

In Danielle Steels roman Juwelen hoopt moeder Sarah Whitfield dat ze haar familie kan herenigen in het familiekasteel in Frankrijk. Sarah en William Whitfield kopen op huwelijksreis in Frankrijk een oud kasteel. Ze houden zielsveel
van elkaar, hebben geld genoeg en Sarah is zwanger van hun tweede kindje. Niets lijkt een prachtige toekomst in de weg te staan. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit, en de nazi’s bezetten hun kasteel. Zal William ooit nog
terugkeren uit de strijd? Vijftig jaar later is hun juwelenbedrijf uitgegroeid tot een prestigieuze, internationaal bekende firma. Maar Sarahs vier kinderen, zo verschillend van elkaar, hebben ieder hun eigen weg gekozen. Komen ze
ooit nog allemaal bij elkaar in het familiekasteel? Danielle Steel heeft van haar 100 boeken rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. www.daniellesteel.com
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De roman De eeuwige jachtvelden zou een kroniek kunnen heten: van een landschap, van geruchten die de ronde doen over ongelukkige families, maar vooral van een romance. De liefdesrelatie tussen Victor en zijn jongere zuster
Lisa doet veel stof opwaaien, in het gezin waarin zij opgroeien, in het bijna uitgestorven dorp Oude Huizen en in de geesten van toevallige passanten. Het boek schetst de eerste stuiptrekkingen der liefde - de kiem van de romance - in
de laatste kinderjaren van de held en de heldin, vertelt over het bloeien en verwelken van de adoratie en laat Lisa en Victor ten slotte over aan hun lot, dat geen triest lot genoemd mag worden.

Ontroerend en geestig boek over een jongetje dat een Mirakel meemaakt Joel woont samen met zijn vader Samuel in een plaatsje in het koude noorden van Zweden. Joels moeder is weggelopen toen hij nog heel klein was en sindsdien
zorgt Joel voor zichzelf en voor zijn vader. Op een dag beleeft Joel een heus Mirakel – hij wordt door een bus overreden en komt daar zonder één schrammetje onder vandaan. Joel raakt ervan overtuigd dat het Mirakel een teken is dat
hij goede daden moet gaan verrichten, maar dat blijkt helemaal nog niet zo gemakkelijk te zijn Integendeel, door Joels goedbedoelde inspanningen raken niet alleen zijn vader, maar ook andere dorpsgenoten in de problemen.
Moord binnen de gelederen van de Sherlock Holmes Club Harold White is geobsedeerd door Sherlock Holmes en een groot kenner van spannende literatuur. Maar hoewel hij goed ingevoerd is in talloze van bloed doordrenkte
verhalen, heeft Harold nog nooit van zijn leven een lijk gezien. Totdat hij geconfronteerd wordt met de vermoorde Alex Cale, s werelds beroemdste Conan Doyle-expert, die op het punt stond zijn ontdekking van de vermiste dagboeken
van Doyle bekend te maken Harold zal al zijn uit boeken opgedane kennis moeten aanwenden om deze moordzaak op te lossen. In De Sherlock Holmes Club wordt tevens de inhoud van Doyles dagboek uit de doeken gedaan, waarin
ook de befaamde schrijver zelf een moordmysterie op zijn bord krijgt.
Relaas van een jonge pastor die samen met zijn vrouw in een zeer kleine gemeente leerde inzien dat liefde, aanvaarding en vergeving de garanties zijn voor een christengemeente.
Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd wordt op haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem benemen, ze moet onthouden dat hij niet háár wil, maar haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze
niet echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig te stellen. In ruil voor haar toneelspel zal Becca een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen. Dat is de deal, en daar hoort verliefd worden niet bij. Maar hoe
beter ze deze trotse, onmogelijke man leert kennen, des te sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij inzien dat hij zijn droom nooit met Larissa zal kunnen waarmaken maar misschien wel met haar? Dit boek is ook verkrijgbaar
in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Feiten en meningen, diagnostiek en therapie, wetenschap en praktijk. In deze speciale laatste editie geven 16 prominente wetenschappers en practici aan de hand van een historisch overzicht een unieke vooruitblik op de toekomst
van de fysiotherapie.

Ervaringen van een psychiatrische patiënte in een inrichting.
Bierbrouwen behoorde van oudsher tot de huishoudelijke taken van vrouwen. Sommige vrouwen brouwden meer dan ze zelf nodig hadden en verkochten het surplus. In de middeleeuwen ontstond hieruit in de Hollandse steden de
commerciële bierbrouwerij. Hoewel deze nijverheid al snel door mannen gedomineerd werd, bleven vrouwen actief. Zij werkten zowel in hun eigen brouwerijen als in die van anderen. Ook richtten vrouwen in de zeventiende en
achttiende eeuw zelf brandewijnbranderijen op, of zetten ze de bedrijven van hun overleden echtgenoten voort. Naast het produceren van drank verkochten vrouwen bier en brandewijn als drankverkoopster, tapster of herbergierster.
In dit boek staan de positie en mogelijkheden van vrouwen in de Noord-Nederlandse dranknijverheid centraal.
George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën over de wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële crisis in Europa en de VS zich heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij voor de
komende jaren een globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door de overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor. Hij pleit voor vergaande
aanpassing van het financiële systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale actie, en geeft daarvoor concrete suggesties.
De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter
en heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele
kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar'
een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

Summary: "100 jaar Ahlers in Antwerpen" brengt het verhaal van het Antwerpse maritieme en logistieke bedrijf Ahlers, dat in 1909 werd opgericht door de gelijknamige familie uit Bremen. Het bedrijf ging van start als agentuur,
maar ontplooide ook activiteiten op het gebied van expeditie en rederij. De manier waarop twee generaties Ahlers en twee generaties Leysen deze onderneming hebben geleid en groot gemaakt, wordt weergegeven tegen de
achtergrond van het politieke, sociaal-economische en culturele leven in Antwerpen en daarbuiten. In de eerste twee hoofdstukken wordt de geschiedenis beschreven van de oprichting van het bedrijf tot het einde van de periode
waarin André Leysen aan het roer stond. In het derde en laatste hoofdstuk vertelt de huidige bedrijfsleider Christian Leysen op een openhartige en persoonlijke manier over de voorbije vijfentwintig jaar. Hij geeft ook zijn visie op de
toekomst van zijn bedrijf in een wereld die voortdurend en tegen hoog tempo evolueert.

Als het lichaam van Parnell Perkins wordt gevonden op de parkeerplaats van de Californische verzekeringsmaatschappij, kan Kinsey Millhone niet geloven dat haar goede vriend vijanden had. De enige aanwijzing die ze heeft is een
van Parnells bestanden over Bibianna Diaz, die carrière heeft gemaakt met het oplichten van verzekeringsmaatschappijen. In de hoop Bibianna te betrappen, gaat Kinsey undercover. Maar ze had nooit gedacht dat ze door haar
‘vriendschap’ met Bibianna in de gevangenis zou belanden. Als ze allebei weer worden vrijgelaten, staat Bibianna’s zeer jaloerse en gevaarlijke ex-verloofde Raymond Maldonado hen op te wachten. Al snel komt Kinsey erachter dat
Maldonado het brein is achter Bibianna’s en ontelbare andere valse verzekeringsclaims. Maar was Raymond ook verantwoordelijk voor Parnells dood? Kinsey zal razendsnel in actie moeten komen om een van de verraderlijkste
criminelen te grijpen en zichzelf in leven te houden.

Inleiding tot bedrijfstrainingen op allerlei gebied.
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Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ. Juist patiënten met een lager IQ hebben een groter risico op het ontwikkelen van allerhande
psychiatrische stoornissen. Onjuiste diagnostiek of een niet-aansluitende behandeling veroorzaakt onnodig lijden bij de patiënt en hoge maatschappelijke kosten. Circa 15% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder de 85,
waarbij psychiatrische stoornissen drie tot vier keer vaker voorkomen dan bij een normaal begaafde populatie. Psychiatrische aandoeningen worden in deze patiëntengroep, bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zowel onder- als over
gediagnosticeerd. Behandelmogelijkheden aangepast aan het cognitieve niveau zijn vaak niet algemeen bekend of niet voorhanden. Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ geeft handvatten voor het herkennen van deze
patiëntengroep in de dagelijkse GGZ-praktijk. Het gaat uitgebreid in op diagnostiek en behandeling van deze groep. Het leert u hoe u effectief met deze patiënten een gesprek kunt voeren. Door het hele boek heen zijn diverse
aansprekende casussen verwerkt. Het boek richt zich op psychiaters, psychologen en verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de GGZ-praktijk. Het boek is ook goed bruikbaar in opleidingen binnen de GGZ.
Was Susanna zo verblind door liefde dat ze niet zag wat voor man haar verloofde echt was? Susanna Pleydell werkte als verpleegster in India toen ze stapelverliefd werd op de charmante Aubrey St. Clare. Ze stappen dolgelukkig het
huwelijksbootje in, maar bij terugkomst in Londen ontdekt Susanna de donkere kant van Aubrey. Hij was helemaal niet zo zachtaardig als in hun wittebroodsweken en hij was verslaafd aan opium. Ook had hij nauw contact met een
mysterieuze arts die een beangstigende invloed uitoefende op hun leven. Wat wil deze arts van het echtpaar en weet Susanna zich van zijn macht te ontglippen? 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.

Jillian Baron ontmoet Aaron Murdock waar háár land aan het zijne grenst. Zijn hengst heet Samson, haar merrie Delilah. Volgens Aron een teken van het lot, maar Jilian vindt dat onzin - tenslotte bestaat er al jaren een vete tussen
hun families! Toch voelt ze zich tot hem aangetrokken, en als er vee van haar land verdwijnt, gelooft ze dan ook niet dat hij daar iets mee te maken heeft. Ook al wijst alles in zijn richting Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com
Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende
krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster
veranderen in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat vallen
in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te
reizen en het borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Het tweede deel van de draak van Eberswalde. De draken gaan de wereld veroveren. Echter, niet alleen op het land. Nieuwe bondgenoten de aanval van de mariene leven, die dan laat de zeeen."
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