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Liefde komt voor ValentijnsdagRoofdierDe Cock en 't wassend kwaadHet Utopia experimentChristopher ColumbusDe Nederlandse museumgidsOnbewaakt ogenblikDe vermisten en de dodenSchets van den regeeringsvorm van Nederland van 1515
tot hedenHet grote koning BobbelboekVerpleegkundige Revalidatierichtlijn BeroerteRegeling van het privaatrecht voor de inlandsche bevolking in de Minahassa-Districten der residentie MenadoDe mysterieuze zolderHet tranenmeerHet gym
In het veertiende deel uit de Kay Scarpetta-serie van bestsellerauteur Patricia Cornwell maakt patholoog-anatoom Kay Scarpetta jacht op een seriemoordenaar met een even geniale als verdorven geest. Roofdier is het veertiende boek uit de
bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologischanatomische thriller. Sinds enkele jaren werkt patholoog-anatoom Kay Scarpetta freelance voor de National Forensic Academy. Haar team krijgt te maken met een angstaanjagende zaak. Een seriemoordenaar met een verdorven geest haalt
werkelijk alles met zijn slachtoffers uit: levend begraven, langzaam doodmartelen, noem het maar op. Lange tijd lopen de speurders achter de feiten aan, maar Scarpetta en haar team doen er alles aan om de vreemde connecties tussen de
gruwelijke moorden bloot te leggen. Als ze er uiteindelijk in slagen een aantal forensische puzzelstukjes bij elkaar te leggen, wijzen die naar een moordenaar met een even geniaal als misdadig brein. Tot dan toe heeft hij in volstrekte anonimiteit zijn
gang kunnen gaan Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met
de Edgar Award en de Gold Dagger.Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat toch op z’n minst beloond moeten worden. Niet voor brigadier Logan McRae. Hij mag ‘zich verder ontwikkelen’ bij de regiopolitie, waar hij – terug in uniform – achter
drugsdealers, winkeldieven en soms zelfs ontsnapt vee aan moet. Totdat in het slaapstadje Banff het lichaam van een jong meisje aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil McRae terug bij Moordzaken, maar Logan heeft zijn handen vol aan zijn eigen Bdivisie. Terwijl zijn oud-collega’s het platteland afstruinen, raakt hij toch in het onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw duidelijk: de provincie herbergt allerlei gevaarlijke criminelen – en niet iedereen zal levend naar de stad terugkeren De pers over
De vermisten en de doden 'Ondanks de vele verhaallijnen is MacBride's schrijfstijl niet erg ingewikkeld en leest het boek vlot.' **** Hebban.nlDe Verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte legt de cruciale verbinding tussen de wetenschappelijke
theorie en de dagelijkse praktijk, vanaf de acute opname tot in de revalidatiefase van de transmurale ketenzorg. Voor verpleegkundigen die zorgen voor pati�nten met een beroerte, valt het niet mee om de grote hoeveelheid nieuwe
wetenschappelijke kennis bij te houden. Voor hen is dit boek geschreven. De Verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte is een concrete richtlijn. De aanbevelingen zijn evidence based. De aanbevelingen zijn erop gericht niet alleen de
professionele zorg voor pati�nten effici�nter te maken, maar ook de overdracht van professionele zorg naar mantelzorg, na het ontslag van de pati�nt. Zo kan continu�teit van zorg worden gewaarborgd. De Verpleegkundige revalidatierichtlijn
beroerte is toepasbaar in de acute fase na de beroerte (op stroke units en afdelingen neurologie van ziekenhuizen), in de revalidatiefase (in revalidatiecentra) en in de chronische fase (in verpleeghuizen en de thuiszorg). De aanbevelingen zijn
gericht op pati�nten met een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) maar niet op pati�nten met een TIA of SAB. Belangrijke aanvullende informatie, zoals evidentietabellen, een overzicht van alle aanbevelingen en de methode van
richtlijnontwikkeling, die niet in het boek zijn opgenomen zijn wel toegevoegd aan het eboek. Bestemd voor: Behalve voor verpleegkundigen is dit boek ook zeer geschikt voor studenten verpleegkunde en verplegingswetenschap. Het is immers van
groot belang voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkundige als professional, dat op nog meer terreinen onderzoek wordt gedaan. De tweede druk is inhoudelijk niet gewijzigd ten op zichte van de eerste druk.Met Kerstmis sluit Kara Hayward
een verbond met haar vriendinnen. Ze draagt een hoofdband van mobiele maretak totdat een man haar kust. Het probleem is dat het nu Valentijnsdag is. Zal Kara de rest van het jaar vastzitten met de hoofdband van schaamte, of vindt ze Mr.
Right op een plek die ze nooit verwacht?Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een
technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum
brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.Een geniale uitvinder,
bizarre gadgets en een superspannend avontuur Een mysterieuze zolder In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage sale, maar dan komt hij erachter dat er iets
bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te krijgen. Al snel
wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale apparaten zijn uitvindingen van de grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in
groot gevaar! Het is het begin van een zinderend en meeslepend avontuurDe Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp
van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de
pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland
'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrantBundeling van dertig ondeugende verhaaltjes over koning en koningin Bobbel. Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige, vrolijke illustraties.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.De Cock houdt voor rechercheurs in opleiding, tussen de bedrijven door, wekelijks een praatje over zijn visie op het recherchewerk. In een opgewonden discussie citeert een van de studenten de regel van Joost van den
Vondel: 'Men smoore 't wassend quaet bijtijds in zijn geboorte' De Cock denkt aan de vroegere woning van Vondel, een kousenwinkel. In deze policier worden lijken gevonden van mensen die ogenschijnlijk allen zijn gewurgd met een panty. De
lugubere vondsten stellen rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder voor raadsels. Uiteindelijk legt hij het verband tussen de kous en de panty, niet wetend hoe dicht hij dan bij de oplossing van deze misdaden is.Michelle Maxwell kan haar
veelbelovende carrière bij de Secret Service wel vergeten. Ze beging de blunder van haar leven toen ze een presidentskandidaat onbewaakt in een afgesloten kamer achterliet om de weduwe van zijn overleden mentor te troosten. Tien minuten
later blijkt hij spoorloos te zijn verdwenen.
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