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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.
Wenen, 1914. Lucius is een tweeëntwintigjarige geneeskundestudent als Europa in de greep raakt van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door romantische verhalen over operaties op het slagveld neemt hij dienst in het leger
en rekent op een aanstelling bij een goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij aankomt in een gevorderde kerk ergens ver afgelegen in een dal in de Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus geteisterde buitenpost
aan. Alle dokters zijn gevlucht; de enige achterblijver is een mysterieuze verpleegster, zuster Margareta. Maar Lucius heeft nog nooit een scalpel gehanteerd. En terwijl de oorlog voortraast over het winterse landschap,
wordt hij verliefd op de vrouw van wie hij een primitief soort geneeskunde leert. Dan wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met vreemde tekeningen. Hij
lijkt niet meer te redden, totdat Lucius een beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en de zuster voorgoed zal veranderen. Van de vergulde balzalen in het keizerlijke Wenen tot de bevroren wouden van het
Oostelijk front, van armzalige operatiekamers tot slagvelden met woeste kozakken te paard: De wintersoldaat is een verhaal over oorlog en geneeskunde, over loyaliteit, over liefde in turbulente tijden en, uiteindelijk,
over de fouten die we begaan en de zeldzame kansen die we krijgen om het goed te maken.
Pleidooi van een zenuwarts voor een verandering in de medische ethiek met betrekking tot het in stand houden van geschonden levens.
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het schipbreuk lijden van jeugdidealen op een materialistische maatschappij weergeven.
De Cock en een duivels komplot
De Viagra dagboeken
Medische macht en medische ethiek
Een olifant vergeet niet gauw
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Een parapsychologe wordt gevraagd onderzoek te doen in een honderdvijftig jaar oud huis in New Orleans, waar een van de bewoners geconfronteerd werd met spookverschijnselen en angstaanjagende geesten.
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de Warmoesstraat, raakt met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die even actueel als mysterieus is. Een wetenschapsman wordt vermoord in zijn
kantoor gevonden. Hij was de oprichter van een brain trust, een groep geleerde mannen die kennis en wetenschap uitwisselen en met een nieuwe uitvinding geld willen verdienen. Wie is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega
van de brain trust? Of is er spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst op de hoogte is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De Cock en Vledder zich zigzaggend een weg
die moet leiden naar de dader.
Een grootse familieroman in de traditie van Het lot van de familie Meijer en De Wertheims Eén familie, vier generaties, met in elke generatie twee broers. Dat is de ruggengraat van het indrukwekkende verhaal over de familie Bindel.
Broers vertelt de geschiedenis van een bloedlijn van Russisch-joodse mannen, verbonden door hun afkomst, verscheurd door de verschrikkingen van Europa in de negentiende en twintigste eeuw. Deze monumentale roman maakt de
lezer deelgenoot van het wel, maar vooral ook het wee dat steeds twee broers in vier opeenvolgende generaties heeft getroffen. De reis voert langs de pogroms in Odessa, de concentratiekampen Buchenwald en Auschwitz, de
`psychiatrische afdelingen van de laattwintigste-eeuwse Russische ziekenhuizen, de Engelse mijnwerkersstreek en uiteindelijk Israël. Steeds opnieuw moeten de opeenvolgende broers ieder voor zich hun eigen keuzes maken hoe te
leven volgens de (joodse) erfenis die hun vaders, grootvaders en overgrootvaders aan hen hebben doorgegeven. Broers is een magistraal verhaal over krachtige familiebanden, gesterkt door de diepgewortelde wil tot overleven,
liefde, loyaliteit en moed. De wereldgeschiedenis krijgt een gezicht in de alledaagse, maar onvergetelijke personages. Bernice Rubens creëert een wereld waar je tot op de laatste pagina in meegezogen wordt. Bernice Rubens
(1928-2004) was een Litouws-joodse schrijfster en Booker Prize-winnares. Haar romans werden veelvuldig vertaald en verfilmd. Met deze heruitgave van haar klassieker Broers is haar werk sinds lange tijd weer in het Nederlands
verkrijgbaar. `Een uitzonderlijke prestatie. The Times `Broers is een indrukwekkend boek, krachtig verteld en constant van toon, een grondige oefening in reflectie voor iedereen die in vrijheid geboren is. Financial Times `Fascinerend
en angstaanjagend. London Evening Standard
Kapitein Frederick Marryat (1792 - 1848) was een Engelse schrijver. Hij wordt bestempeld als een van de eersten die verhalen over de zee schreef. Hij is vooral bekend van zijn autobiografische werk Mr Midshipman Easy en het
kinderboek The Children of the New Forest. In Nederland is hij vooral bekend om zijn roman The Phantom Ship, waarin hij zijn visie verhaalt op het volksverhaal van de De Vliegende Hollander.
Broers
Ik was een kindsoldaat / druk 1
De weg uit de financiele crisis
De wintersoldaat
Titaantjes ; Dichtertje ; Mene tekel

Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.
Odette is de meest gehate vrouw van België. Ze zit in de gevangenis voor medeplichtigheid aan een ophefmakend zedenmisdrijf. Ze werd meegesleept door M; haar man en de vader van haar drie
kinderen. Nooit heeft ze hem tegengehouden, ze deed alles wat hij haar opdroeg. Of bijna alles. Binnenkort komt ze vrij en gaat ze naar een klooster. Om te werken. Als ze niet werkt zal ze
bidden. Wie is deze vrouw? Speelbal of gewetenloos monster?
Autobiografie van een jonge Ugandese vrouw, die als kind gedwongen werd dienst te nemen in Museveni's National Resistance Army.
Het bloedstollend spannende boek De pion werd zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu beschikbaar als midprice-editie. Een
seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening door een schaakstuk achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te blijven. Bowers
zoekt koortsachtig naar een manier om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als midprice. 'Een fascinerende blik op
de scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock 'Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND thrillerbijlage,
vijf sterren
Zwaar beproefd!
De vrouw die de honden eten gaf
belevenissen van een klinisch psychologe
Handboek van een summoner
De pion

Indrukwekkend en tergend mooi proza. Nu voor 15 euro. Al meer dan 15.000 exemplaren verkocht. Niets is wat het lijkt is Tanya Byrons verslag van haar vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog. De levensverhalen van haar patiënten zijn schrijnend, adembenemend en zitten vol zwarte
humor. Psychopaten, mensen met beginnende dementie, kinderen met eetstoornissen en slachtoffers van seksueel misbruik; patiënten met ieder een aangrijpend verhaal. Prachtig geschreven, hartverscheurend en tot op het eind verrassend: een confronterend boek. Tanya Byron heeft psychologie
gestudeerd in York en Londen en is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Edge Hill. Ze is een veelgevraagd expert voor de Britse radio en televisie en schrijft daarnaast voor onder andere The Times.
Het geïllustreerde handboek bij de Summoner-serie! De summoner: iemand die demonen kan oproepen en emotioneel aan zich kan binden. In dit handboek voor summoners staat het verhaal van James Baker ‒ het epische dagboek dat de held uit de Summoner-serie, Fletcher, inspireerde.
Inclusief een uitgebreide demonologie, een gids met de basisbeginselen van het oproepen en prachtige illustraties van Hominum. Een must have voor iedere Summoner-fan!
Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen het daarmee eens: sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
DF9.9, DF15, Df25, DF30, DF40, DF50, DF60, DF70
De kat die kwam ontbijten
Frank Mildmay, de Zeeofficier
Niets is wat het lijkt
Het huis van de maskers
De uitvreter

Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven besluit ze onderzoek te doen naar het seks- en liefdesleven van de babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van viagra. Maar
heeft die viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te komen plaatst ze advertenties op datingsites en interviewt ze mannen en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de plaatselijke
krant. Net als Carrie Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend. Wanneer ze iets begint te voelen voor een van haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer
vervlochten met Annys gewone leven. In De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke, maar ook gevoelige roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met een prangende
kinderwens, maar juist over vrouwen die in hun liefdesleven belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze schreef en speelde de onewomanshow The Viagra Diaries en het gelijknamige boek werd al snel een
succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs onmiddellijk een geweldige televisieserie in.
Wat doe je als je vriend zó'n lekker ding is dat je bijna niet kunt geloven dat hij gek is op jou! Isa en Ruben zijn stapelverliefd en kunnen hun geluk niet op nu ze gaan samenwonen. En Isa is eindelijk een beetje gewend aan het idee dat Rubens waanzinnig
aantrekkelijke verschijning nu echt 'bij haar' hoort. Maar dan gaat Ruben samenwerken met zijn knappe ex-vriendin en maakt Isa steeds langere dagen in de dierenartsenpraktijk. Ze leert veel van haar nieuwe baas Hugo die haar bij een ingewikkelde operatie
betrekt. Ruben en Isa zien elkaar alleen nog als ze 's avonds bij elkaar in bed ploffen en zo krijgt jaloezie de overhand. Is hun relatie bestand tegen opdringerige collega's? En wanneer durft Isa nou eindelijk eens honderd procent zichzelf te zijn bij Ruben?
Toen Celia Ravenscroft nog een klein meisje was, pleegden haar ouders zelfmoord. Als Celia op het punt staat te trouwen, wordt de waarheid rondom de dood van haar ouders plots erg belangrijk. Hercule Poirot en Ariadne Oliver besluiten het verleden te ontrafelen
en noemen de zaak ‘de zoektocht naar olifanten’. Een olifant vergeet immers nooit.
Voorbij het verleden
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