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Speciaal voor jou
Kroniek van een overspelige Al vanaf haar 11e jaar is een Brusselse vrouw verliefd op een getrouwde kunstschilder.
De kunst om gelukkig te leven De consultatieve neurologie houdt zich bezig met neurologische complicaties bij niet-neurologische ziekten. Het
gaat hierbij om een ander soort neurologie, waarbij veel aspecten van de neurologische ziekte worden bepaald door het grondlijden, de
onderliggende ziekte. Consulten spelen zich af op de grensvlakken van de medische specialismen. Zeker bij complexe pati ntenzorg, zoals
bijvoorbeeld bij de hiv-infectie, is het belangrijk dat de interactie tussen de verschillende specialismen goed verloopt. De hoofdbehandelaar
moet het overzicht hebben en behouden. Deze hoofdbehandelaar moet een generalist zijn, bij voorkeur met een aandachtsgebied. Meer dan
ooit, in tijden van superspecialisatie en een grote informatiestroom, is er behoefte aan generalisten.
The British Journal of Photography
Lessen in onthouding Een vierenveertigjarige kunsthistoricus raakt in een geestelijke crisis als zijn vrouw hem verlaat, met wie hij achttien jaar
heeft samengeleefd. Hij kan haar spoor door Europa volgen via de bankafschriften, waarop haar betalingen met haar Mastercard staan
vermeld. Ze blijkt een route af te leggen die ze samen zeven jaar eerder zijn gegaan: Bordeaux, San Sebastian, Santiago de Compostela,
Porto, Lissabon. Haar reis brengt een vloed van herinneringen bij hem teweeg: aan zijn jeugd, zijn studietijd, zijn huwelijk. Steeds nauwere
lussen legt de hoofdpersoon om zijn leven en steeds groter wordt de suspense waarmee Grøndahl schrijft. De ‘oplossing’ van het raadsel dat
de hoofdpersoon voor zichzelf is, wordt in een rijkgeschakeerde stijl verpakt.
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Onze landbouwwerktuigen Nina (ik-figuur) heeft gescheiden ouders. Ze vertelt hoe het is om in twee huizen te wonen. Prentenboek met
paginagrote, sfeervolle illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De grenzen van het Vak A DIY guide to planning, shooting, and sharing great video from USA Today Talking Tech host All kinds of people are
creating video for the web: bloggers, small business owners, web show hosts, and corporate marketing departments, to name just a few. How
do the best videos get made and go viral? What secrets lie behind them? In Video Nation you’ll learn everything you need to make greatlooking video for YouTube, Facebook or your blog—from one of the top experts around! Jefferson Graham, host of USA Today’s Talking Tech
and Talking Your Tech, takes you skillfully through the art of video creation and distribution. And you’ll have a lot of fun along the way. You’ll
learn what equipment you need to get started--from bare bones to wish list state-of-the-art great. You’ll get the skinny on sound and lighting.
You’ll learn how to properly set up for and shoot an interview. You’ll even get to take your video to the next level by using multiple cameras as
they do on TV. You’ll also find 30 downloadable video lessons so you see the concepts from the book in action, including how to make a great
video on an iPhone, lighting techniques, simple editing techniques, and much more. To access the videos go to
www.peachpit.com/videonation and click "register your product." Here are just a few things you’ll find in Video Nation: tips on developing fresh
new ways to promote your business or yourself a guide to the tools available for a “one-man band” production, including advice on shooting
with DSLRs, point-and-shoot cameras, and iPhones best techniques for setting up, preparing questions for, and interviewing a subject from a
video producer who has interviewed everyone from comedian Jeff Dunham and the late Steve Jobs to Kermit the Frog detailed descriptions of
working with sound and lighting for a variety of indoor and outdoor scenarios step-by-step coverage of using editing programs such as Apple
iMovie, Adobe Premiere Elements, and Final Cut Pro X a guide to uploading your video to YouTube, create a channel, market your video with
Twitter and Facebook, and earn thousands of dollars a year from your efforts via the YouTube Partner program and much more!
Birding Toegepaste statistiek voor (toekomstige) onderzoekers in de landbouw- en milieuwetenschappen..
Dood van een duivelin Priscilla White droomt niet van trouwen of moederschap. Ze voelt zich door God geroepen om zendingswerk te
verrichten in India. Helaas krijgt ze slecht nieuws van de zendingsorganisatie. Ze willen niet langer ongetrouwde mannen en vrouwen het veld
in sturen. Ook voor dokter Eli Ernest is het nieuws een klap. Samen met hem gaat Priscilla op zoek naar manieren om onder de eis uit te
komen. Al snel wordt duidelijk dat een huwelijk op papier met de dokter waarschijnlijk de enige mogelijkheid is om haar droom te
verwezenlijken. Het lijkt een klein offer, maar tijdens de zware reis blijkt haar beslissing meer gevolgen te hebben dan ze had durven
vermoeden. Jody Hedlund liet zich bij het schrijven van 'De zendelingsvrouw' inspireren door het waargebeurde verhaal over het
zendelingsechtpaar Marcus en Narcissa Whitman. Eerder verscheen van haar hand de roman 'De predikersbruid'.
De leeftijd der wonderen / druk 1
Defensio regia pro Carolo I. Pleidooi voor spirituele groei om het leven als mens van middelbare leeftijd te aanvaarden en ten volle te gaan
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leven.
Living Bird Engeland 1659. Elizabeth Whitbread moet en zal een familie in nood te helpen. John Costin is vastbesloten Gods woord te
verkondigen. Maar dan komt de liefde onverwacht tussenbeide. Hoewel Elizabeth probeert te doen wat goed is in Gods ogen, wijst John haar
aanbod om te helpen met de kinderen en het huishouden herhaaldelijk af. Als een vreemdeling het heeft gemunt op Elizabeth om daarmee
Johns werk als prediker een halt toe te roepen, ontdekt John zijn ware gevoelens voor haar.
De predikersbruid Deze methode geeft studenten van de opleiding oefentherapie Mensendieck handvatten om cli nten te helpen een
gezondere levensstijl met gezonder beweeggedrag te leren handhaven of herstellen. Je leert om via een coachende, oefentherapeutische
begeleidingswijze rekening te houden met motoriek, cognitie, motivatie, emotie en omgeving van een cli nt. Het uitgangspunt daarbij is een
relationele mensvisie: een onlosmakelijke verbondenheid tussen mens en wereld. Methode Mensendieck - Een oefentherapeutische
werkwijze beschrijft therapeutische oefeningen didactisch n op spiergebruik- en skeletniveau. De oefeningen ondersteunen de actieve
paramedische interventie die zich richt op het aanleren van gezond beweeggedrag. Naast tekst en illustraties bevat deze methode ook 96
video's: 78 over de oefeningen en 18 over uitgangshoudingen. Vanwege de goede zoekfunctie kunnen logische verbanden worden gelegd
tussen tekst en bewegend beeld. Docenten van de opleiding Oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam stelden deze methode
samen. Het geheel is gebaseerd op de visie van Bess Mensendieck: 'Gezond bewegen kun je leren', vanuit de kerngedachte: 'Zelf doen, zelf
zien, zelf doorvoelen, zelf oordelen'. Daarmee sluit deze editie aan bij het vernieuwde beroepsprofiel van de oefentherapeut waarin
zelfmanagement een belangrijke rol speelt.
Stilte in oktober
W Inging it A sentence from a "Synthetical Guidebook" which is circulated in the Florentine hotels will express what I want to say, at the
threshold of this volume, much better than could unaided words of mine. It runs thus: "The natural kindness, the high spirit, of the Florentine
people, the wonderful masterpieces of art created by her great men, who in every age have stood in the front of art and science, rivalize with
the gentle smile of her splendid sky to render Florence one of the finest towns of beautiful Italy". These words, written, I feel sure, by a
Florentine, and therefore "inspirated" (as he says elsewhere) by a patriotic feeling, are true; and it is my hope that the pages that follow will at
once fortify their truth and lead others to test it. Like the synthetical author, I too have not thought it necessary to provide "too many
informations concerning art and history," but there will be found a few, practically unavoidable, in the gathering together of which I have been
indebted to many authors: notably Vasari, Symonds, Crowe and Cavalcaselle, Ruskin, Pater, and Baedeker. Among more recent books I
would mention Herr Bode's "Florentine Sculptors of the Renaissance," Mr. F.M. Hyett's "Florence," Mr. E.L.S. Horsburgh's "Lorenzo the
Magnificent" and "Savonarola," Mr. Gerald S. Davies' "Michelangelo," Mr. W.G. Waters' "Italian Sculptors," and Col. Young's "The Medici". I
have to thank very heartily a good English Florentine for the construction of the historical chart at the end of the volume. E.V.L.
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Ik woon in twee huizen
Geschiedenis van Iseghem Emily Robertson mag niet klagen. Ze woont in een gerestaureerde boerderij in Toscane met drie geweldige
meiden en een succesvolle en liefhebbende man; een mooier leven kan ze zich niet wensen. Maar wanneer haar man haar per sms dumpt, zit
ze met de handen in het haar. Hoe moet ze zich redden, ver weg van de grote stad, zonder echtgenoot of geld, slechts gewapend met een
incompleet woordenboek Italiaans en een psychotische schoonmaakster? Ondertussen is Emily's oudste dochter hopeloos verliefd op de
lokale casanova, lijdt haar middelste dochter aan een gevaarlijk ondergewicht en blijkt de jongste, haar onbetwiste oogappel, eigenlijk een
kreng. Het enige lichtpuntje lijken haar dorpsgenoten uit Monte Albano te zijn. Tot Emily's verrassing en opluchting wordt ze al snel
opgenomen in het dorpse leven. Maar dat blijkt vele malen ingewikkelder dan ze ooit had kunnen bedenken
Lavendel en viooltjes Omdat de 14-jarige Mary in Engeland gevaar loopt als heks te worden beschouwd, reist ze midden 17e eeuw naar
Amerika, waar ze met haar geneeskrachtige kruiden velen helpt.
Mooi maar gevaarlijk De families in het rooskleurige Stonewood Heights lijken nette mensen, maar ook zij kampen met ongepast gedonder.
Ruth geeft als gescheiden moeder seksuele voorlichting op de middelbare school in het dorp, maar niet op de conservatieve manier dat het
schoolhoofd graag zou zien. Ze leert de kinderen dat seks leuk is en dat ze zich hier niet voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict
met de voetbalcoach van haar dochter. Hij vertrouwt haar niet, maar de levens van de twee raken toch met elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in
‘Lessen van onthouding’ op satirische wijze het verhaal van alle weggedrongen taboes die heersen onder keurige families. Tom Perrotta
(1961) is een gerenommeerde schrijver en scenarioschrijver uit de Verenigde Staten. Hij is vooral bekend door zijn romans ‘Election’ (1998),
‘Brave huisvaders’ (2006), ‘The Leftovers’ (2015) en ‘Lessen in onthouding’ (2007). ‘Election’ is in 1999 verfilmd met niemand minder dan
Matthew Broderick en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. Ook ‘Little Children’ is verfilmd in 2006 met als hoofdrollen de actrices Kate
Winslet en Jennifer Connelly. Perrotta heeft hiervoor een Golden Globe gekregen en was genomineerd voor een Academy Award. ‘The
Leftovers’ is uitgebracht als serie op HBO waar Perrotta zelf aan meewerkte.
De grote transformatie / druk 5 Onterfd, verstoten, maar hevig verliefd, volgde Emily Spenser al die jaren geleden haar kapitein naar de
bloedige oorlog op het Iberisch schiereiland. Als weduwe keert ze terug naar Londen om haar zoon de opvoeding te kunnen geven die bij zijn
afkomst hoort. Met het ontwerpen van hoeden probeert ze het hoofd boven water te houden. Haar benarde positie lijkt helemaal uitzichtloos
als een onverlaat haar dreigt af te persen. Hulp komt uit onverwachte hoek. De Graaf van Cheverley duldt geen onrecht in zijn omgeving en
doet er alles aan Emily te beschermen. Geheel belangeloos, beweert hij, maar de blik in zijn ogen spreekt boekdelen. En Emily weet uit bittere
ervaring dat vroeg of laat de rekening vereffend zal moeten worden
Van Sinte Brandane
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A Wanderer in Florence
Video Nation
Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus ‘Dood van een duivelin’ is het vervolg op de bestseller ‘Leven en liefdes van een
duivelin’, de beroemdste roman van Fay Weldon, die in 1983 verscheen. ‘Leven en liefdes van een duivelin’ werd maar liefst twee keer
verfilmd, onder anderen met Meryl Streep in de hoofdrol, en in meer dan twintig landen vertaald. Het was een verhaal zoals we van de
eeuwige dwarsligger Weldon mogen verwachten, geschreven pal tegen de feministische revolutie in: het verhaal van de lelijke, bedrogen
huisvrouw Ruth Patchett, en haar zoete wraak op haar man en diens minnares. In het vervolg op de briljante zwarte komedie geeft Weldon de
tijdgeest wederom haar karakteristieke draai in dit verhaal van de kleinzoon van Ruth Patchett, een zelfverzekerde, mooie twintiger die
schijnbaar alles heeft – behalve het juiste geslacht. Fay Weldon is een van de meest gerespecteerde en geliefde Britse romanschrijfsters. In
2001 werd Weldon geridderd voor haar werk ‘in dienst van de literatuur’.
Mijn strijd
Het eerste miljard Een oudere vrouw wordt na een bewogen leven geconfronteerd met de problemen van haar in de provincie levende familie
Het strand van Oostende
Tante Jeanne Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere mensen? Brengt de technologie ons dichter
bij elkaar of houdt die ons gevangen achter onze schermen? Olivia Laing onderzoekt de relatie tussen stad, eenzaamheid en creativiteit. Voor
de liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die liefde al snel vertrok maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door.
Hoewel die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in staat na te denken
over uitsluiting, het verband tussen solitarisme en schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust Laing zich op New York
en vier kunstenaars die in deze metropool wonen: Edward Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de hand van hun
levens en werk ondervindt ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft ge nfecteerd en ontdekt ze hoe kunst
ook kan werken als medicijn.
Statistiek voor onderzoekers
Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk Een grote demonstratie in het anders zo rustige Yorkshire eindigt in de arrestatie van
50 demonstranten en de gewelddadige dood van een jonge agent. Vanuit Londen wordt hoofdinspecteur Richard 'Dirty Dick' Burgess gestuurd
om het moordonderzoek te leiden, iets wat niet goedvalt bij Alan Banks. Terwijl heethoofd Burgess een ware terreurcampagne begint tegen de
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bewoners van een plaatselijke commune, begint Banks zijn eigen onderzoek. Maar daarbij gaat hij rechtstreeks in tegen Burgess' activiteiten
en dat wordt hem niet in dank afgenomen.
Villa Serena Praktische handreiking om je leven een andere, gelukkiger wending te geven.
Consumers Index to Product Evaluations and Information Sources ‘Het eerste miljard’ is een adembenemende New York Times bestseller van
Christopher Reich over de verstrekkende macht van de internationale economie. Dit wordt pijnlijk duidelijk wanneer John ‘Jett’ Gavallan, CEO
van een investeringsmaatschappij, zes dagen de tijd heeft om een invloedrijk mediabedrijf uit Rusland op de beurs te zetten. Maar wanneer
het bedrijf gebukt gaat onder frauduleuze en verraderlijke geruchten, verandert de zakendeal in een complexe strijd van moord en hebzucht.
Had de vermissing van Johns beste vriend en collega iets met de zaak te maken? Wie zit er achter dit complot dat een internationale,
financi le oorlog kan veroorzaken? Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times
bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier
in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carri re te starten in 1998. In 2006 wist hij de International
Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan
Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
De zendelingsvrouw Kroniek van een overspelige is het verhaal van een getrouwde man die zorgvuldig moest zijn in de keuze van zijn
ma tresses; een man wiens rug hem zoveel last bezorgde dat hij regelmatig alleen in een schommelstoel kon zitten; die nauwelijks vlees kon
verdragen en gekweld werd door hormonale kuren; een man die bovendien het hoogste ambt, dat van de 35e president van de Verenigde
Staten, uitoefende. Jed Mercurio, zelf opgeleid als arts, kruipt in Kroniek van overspelige bijna onder de huid van een president. Pas in deze
roman komt de mens John Fitzgerald Kennedy tot leven, de man die tot de verbeelding van het grote publiek sprak, maar tegelijkertijd vond
dat datzelfde publiek niet alles van hem hoefde te weten. Kroniek van een overspelige is een meesterlijke roman over huwelijk, overspel en
moraal - over privacy en macht - over echte liefde en avontuurtjes - over de man die vaak nog slechts met zijn voorletters wordt aangeduid:
JFK. Over Kroniek van een overspelige schreef de pers: 'Het verhaal is bekend, maar Mercurio weet het erg levendig te brengen.' Kristien
Hemmerechts
Kleine kangoeroe Je zou zo verliefd kunnen worden op het Ierse stadje Redstone. De mensen zijn aardig en in de winkels en caf s heerst een
gezellige drukte. Ook Francesca voelt zich hier thuis. Hoewel haar man werkloos en depressief is, en bij haarzelf de overgang opspeelt,
probeert ze vrolijk en energiek te blijven om haar gezin bij elkaar te houden. Peggy is altijd een rusteloze ziel geweest. Nu ze de dertig nadert
is het eindelijk gelukt haar droom te verwezenlijken. Ze heeft haar eigen winkel geopend, midden in de stad. Zal ze nu ook de liefde toelaten in
haar hart? Wanneer de Australische weduwe Lillie op zoek gaat naar haar roots in Ierland, belandt ze in Redstone waar ze al snel nieuwe
vrienden maakt. Maar Lillie kan niet met haar eigen grote verdriet omgaan. Cathy Kelly, bestsellerauteur van onder andere Speciaal voor jou,
Dan komt alles goed, Het huis aan het plein en Het hart van een vrouw, was journaliste voordat ze romans begon te schrijven. Haar werk,
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ge nspireerd op de boeken van Maeve Binchy, wordt in meer dan vijftien landen uitgegeven. Cathy Kelly is Ierlands ambassadeur voor
UNICEF. Ze woont met haar gezin in Wicklow, Ierland.
Paulus
Energie-omzettingen tijdens de kieming van tarwekorrels
De eenzame stad
Heksendochter Wanneer Rose Field zich gedwongen ziet afstand te doen van het kasteel van haar familie, probeert ze via een list dit laatste
stukje verleden uit gelukkiger tijden te redden uit de handen van de genadeloze projectontwikkelaar Angelo Emiliani. Angelo laat echter niet
met zich sollen. Bovendien, als hij ziet hoe beeldschoon Rose is, besluit hij haar te bewijzen dat hij niet zo'n barbaar is als zij denkt. Rose kan
zijn plagerige geflirt onmogelijk weerstaan, en zij is zo lieftallig en opwindend dat ook de 'ijskoude' Angelo al snel compleet verloren is. Tot hij
iets schokkends over haar ontdekt
Methode Mensendieck
Tegenstroom Steeds meer huisartsen ervaren dat werken met Positieve Gezondheid veel oplevert. Het helpt om een ander gesprek te voeren
met de pati nt. De focus ligt niet op ziekte, maar op wat er w l kan. Dat is prettig voor de pati nt. En ook voor de huisarts. Maar hoe zetten we
Positieve Gezondheid in? Daar biedt dit handboek nuttige handvatten voor! Dit boek zit boordevol tips, vertelt de ontstaansgeschiedenis en
geeft praktijkvoorbeelden. Het neemt je mee in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid - dat nadrukkelijk oog heeft voor wat betekenisvol
is voor de pati nt. Maar bovenal nodigt dit boek je uit om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan in de spreekkamer, in de
praktijkorganisatie en in de wijk. Want juist in samenhang zit de kracht. In al die onderdelen ervaar je hoe Positieve Gezondheid naadloos
aansluit bij de kernwaarden en uitdagingen van de huisartsgeneeskunde. Het handboek is bedoeld voor professionals in de huisartspraktijk en voor wie daarvoor in opleiding is. Tal van huisartsen hebben meegedacht over wat zij in dit boek willen terugvinden. De uitgave is dan ook
onmisbaar voor wie met Positieve Gezondheid betekenisvolle huisartsenzorg wil bieden. Over de auteurs Machteld Huber is voormalig
huisarts en grondlegger van Positieve Gezondheid. Huisartsen Hans Peter Jung en Karolien van den Brekel-Dijkstra werken dagelijks met het
gedachtegoed in de praktijk. Alle drie zijn ze verbonden aan het Institute for Positive Health. "Positieve Gezondheid is een stimulerende
werkwijze om de problemen van pati nten in de huidige tijd te tackelen." - Ella Kalsbeek
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