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De geur van appels. Uit het Afrikaans
vertaald Mark Behr 1995 De politieke,
maatschappelijke en fysieke bewustwording
van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Het ares akkoord Robert Ludlum
2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills,
Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de wereld te
redden. In Oeganda wordt een Special
Forces-team kansloos verslagen door een
groep boeren. Op videobeelden is te zien
dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn,
ongevoelig lijken voor pijn en geen angst
kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert
One de taak het incident te onderzoeken.
Smith ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk geïnfecteerd is met een
gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch
wapen. Als de directeur van de Iraanse
geheime dienst in Oeganda opduikt en wel
heel veel interesse in de levensbedreigende
parasiet toont, lopen Smith en zijn team een
race tegen de klok om de wereld van de
ondergang te redden...
Gelukkig misverstand Fiona Harper
2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby
aan bij haar nieuwe werkgever om te
solliciteren naar de baan van nanny. Een
adembenemend knappe man doet open. Tot
haar verbijstering gooit hij de deur voor
haar neus dicht. Dít misverstand wordt
gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken
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er echter nog meer uit de weg geruimd te
moeten worden. Een ervan is dat het niet
verstandig zou zijn je hart te verliezen aan
je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een
2-in-1 bundel.
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid
Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand
op een veerboot zijn ouders en twee broers
verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke
invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven
en tot welke mislukkingen dat heeft geleid.
Maar nu beseft Arvid dat het verlies
definitief is en dat hij met het verleden in
het reine zal moeten komen. Hij overdenkt
zijn leven en de herinneringen aan zijn
vader, met wie hij altijd een moeilijke
relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn
isolement te doorbreken, mede dankzij een
Koerdische buurman, die slechts drie
woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en
‘probleem’.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel
Kindt 2008-07-11 De Experimentele
klinische psychologie draagt bij aan kennis
en begrip van de emotionele stoornissen,
waaronder angststoornissen.
Angststoornissen zijn de meest
voorkomende psychiatrische stoornissen en
staan na coronaire hartziekten op de
tweede plaats in de top 10 van ziektelast
(bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie
voor angststoornissen is effectief, maar nog
verre van optimaal. De angst komt vaak
weer terug. Het geheugen voor angst is
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sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een symmetrie is tussen
het ontstaan en terugdringen van angst.
Kortom, behandelingen zouden regelrecht
kunnen worden afgeleid uit kennis over het
ontstaan van angststoornissen. Deze
aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere
wetmatigheden dan het ontstaan van
emotionele stoornissen. In haar oratie zet
Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
effectievere behandelingen. Onderzoek zal
zich niet alleen moeten richten op het
versterken van nieuw gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van het
emotionele geheugen. Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden
teruggedrongen.
De vader, de moeder & de tijd Hendrica
Petronella Cornelia Marijke Hilhorst 2008
Autobiografisch getint relaas over het leven
en de dementie van de ouders van de
schrijfster.
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24
De 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
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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
volkskrant
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael
2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag
de juiste keuzes. Dus heeft ze een degelijke
opleiding en natuurlijk een degelijke man:
uit een goed nest en met een carrièreplan.
Wat hem er helaas niet van weerhoudt om
na vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken
en met zijn yogalerares de wereld rond te
trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor
Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis
moet verkopen, en naar een beduidend
slechtere buurt moet verkassen. Daar
ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw en in alles haar tegenpool. Toch ontstaat er
een hechte vriendschap, die een basis vindt
in het plaatselijke eetcafé, waar Murphy
zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit
nieuwe leven vraagt om keuzes, en niet
altijd de gemakkelijkste. Toch begint
Lauren zich er meer en meer mee te
verzoenen - net als met de smaak van
Murphy's koffie!
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.'
- Steve McQueen Solomon Northup, in 1808
als vrij man geboren in New York, wordt in
1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de
hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde
jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap
in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem.
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12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad
Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05
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.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04
In dit bloedstollende derde en laatste deel
van Robert Ludlums superspannende Paul
Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica
Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd
om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum &
Paul Garrison De Janson optie Een Paul
Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om
de wereld te redden Ooit was Paul Janson
geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg
van het werk. Hij werkt nu freelance als
detective en schakelt als het nodig is de
hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid.
Paul Janson neemt alleen nog klussen aan
waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een
betere wereld. Wanneer oliemagnaat
Kingsman Helms Janson vraagt om zijn
door Somalische piraten gegijzelde vrouw
Allegra te redden, kunnen Janson en
Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn
nog wel de minst dodelijke dreiging in de
gewelddadige chaos van olierijk OostAfrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een
achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur
van de Jason Bourne-serie 'Een ware
Ludlum groot, gespierd en vol
verrassingen.' Publishers Weekly
Moeder, moeder Koren Zailckas
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2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst
draait op rolletjes. Met twee mooie
dochters, een intelligente zoon en een
goedverdienende echtgenoot lijkt haar
leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje
begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose
wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar gezin
en transformeert ze haar onberispelijke
huis in een donkere gevangenis. Jongste
dochter Violet wordt opgenomen in een
inrichting en stevige medicatie moet het
autisme van zoon Will beperken. Het mooie
plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar
gehouden en wanneer na een gewelddadig
incident Jeugdzorg het gezin bezoekt,
dreigt de monsterlijke waarheid over
Josephine zelf aan het licht te komen.
Moeder, moeder is een indringende en
intelligente thriller over de duistere kant
van moederliefde. Koren Zailckas (SaoediArabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiografische roman over
haar disfunctionele jeugd. Ze woont met
haar familie in de omgeving van New York.
Handboek chakra psychologie Anodea
Judith 2017-11-14 In handboek
chakrapsychologie verklaart Anodea Judith
het oude oosterse chakrasysteem vanuit de
westerse psychologie. Ze gebruikt de
structuur van het chakrasysteem als een
plattegrond waarop westerse begrippen van
persoonlijke ontwikkeling ingevuld kunnen
worden. De spirituele natuur van iedere
persoonlijkheid brengt Judith in verband
met de structurele logica van het lichaam.
Anodea Judith (1952) is een Amerikaanse
auteur, therapeut en trainer op het gebied
van chakra's, bodymind-integratie en yoga.
Ze heeft een master in klinische
psychologie en studeerde mind-body health
in Californië. Dit handboek is geschikt als
aanvullend studiemateriaal voor
psychologen, maar zeker ook voor de
geïnteresseerde leek.
Het Utopia experiment Robert Ludlum
2013-10-03 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
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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
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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.
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