Dna Detectives By Julie Richard Answers
As recognized, adventure as with ease as experience not quite lesson, amusement, as well as treaty can be gotten by just checking out a book Dna Detectives By Julie Richard Answers after that it is not directly
done, you could believe even more roughly this life, more or less the world.
We have the funds for you this proper as capably as simple habit to get those all. We give Dna Detectives By Julie Richard Answers and numerous books collections from fictions to scientific research in any way.
in the middle of them is this Dna Detectives By Julie Richard Answers that can be your partner.

E-Kwadraat Pam Grout 2014-07-18 E-Kwadraat (E2) van Pam Grout is hét boek voor iedereen die op zoek is naar het bewijs dat onze gedachten de werkelijkheid creëren. Met behulp van 9 eenvoudige
experimenten die je binnen 48 uur kunt uitvoeren laat Pam Grout in E-Kwadraat (E2) zien dat er geen twijfel over mogelijk is: er bestaat een goede, liefdevolle kracht in het universum die we kunnen beïnvloeden
met onze gedachten. In plaats van klakkeloos geloven of het altijd maar in twijfel blijven trekken laat E-Kwadraat zien dat de wetten van spiritualiteit net zo geloofwaardig zijn als die van de zwaartekracht en net
zo consistent als de wetten van Newton. Ben je een liefhebber of misschien een kritische lezer van The Law of Attraction en wil je The Secret nu eindelijk wel eens bewezen en verklaard hebben? E-Kwadraat
(E2) van Pam Grout bewijst het allemaal: o Er bestaat een onzichtbaar energieveld dat ons oneindig veel mogelijkheden biedt o Je hebt zelf invloed op dat veld en kunt er gebruik van maken afhankelijk van je
verwachtingen en overtuigingen o Je bent zelf ook een energieveld o Alles waar je aandacht aan geeft, groeit o Jouw verbinding met het veld geeft je precies de juiste en oneindige begeleiding o Je gedachten en
bewustzijn hebben invloed op materie o Je gedachten en bewustzijn zijn de basis voor je fysieke lichaam o Je bent met alles en iedereen in het universum verbonden o Het universum is grenzeloos, oneindig en
past zich altijd aan
De psychologie van het kind Jean Piaget 1978 Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de verschillende ontwikkelingsfasen.
De kleine vriend Donna Tartt 2013-07-05 Harriet Cleve Dufresnes groeit op in een stadje in Mississippi. Ze is geobsedeerd door de moord op haar negen jaar oudere broer, Robin. Hij werd aangetroffen in de tuin,
opgehangen aan een boom, toen Harriet nog een baby was. De moordenaar is nooit gevonden, en de familie heeft het verlies nooit kunnen verwerken. Met een vader die er niet is en een moeder verlamd door
verdriet, is Harriet overgeleverd aan de welwillendheid van haar oude tantes, van Ida, de zwarte huishoudster, en aan haar eigen verbeelding. In de zomer van haar twaalfde levensjaar besluit Harriet de
moordenaar van Robin te vinden en zich te wreken.
Welterusten... Kleine Beer Martin Waddell 1988 Kleine Beer kan niet slapen, het is veel te donker. Maar zelfs de grootste lantaarn helpt niet! Prentenboek met sfeervolle zachtgetinte waterverfillustraties. Vanaf
ca. 4 jaar.
Bones voor altijd Kathy Reichs 2013-05-15 Een jonge vrouw die zich Amy Roberts noemt, wordt hevig bloedend opgenomen in een ziekenhuis in Montreal. Als geconstateerd wordt dat ze net een kind heeft
gebaard, is de vrouw al weer gevlogen. De politie vindt op het opgegeven adres bloederige handdoeken en schakelt Temperance Brennan in.In het vervallen appartement ontdekt Tempe tot haar afschuw de
stoffelijke resten van drie baby s. Volgens de huisbaas woont er ene Alma Rogers. Dan duikt er iemand op die Alva Rodrigez zoekt. Is dit dezelfde persoon? Heeft ze haar eigen kinderen gedood? En waar is ze
gebleven? Met haar oude vlam, detective Andrew Ryan, en rcmp-sergeant Ollie Hasty, met wie ze helaas ook wat heeft gehad, volgt Tempe het spoor naar Yellowknife, een afgelegen diamantmijn. Wat ze daar
ontdekken is gruwelijker dan ze zich hadden kunnen voorstellen.
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een
ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner
maken. Ze krijgt een idee...
De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen Andy Griffiths 2014-02-28 Deel 2 van de waaaaaaaaaaanzinnig succesvolle boomhutreeks;;;Je kan onze knotsgekke kleurplaten terugvinden onder 'Downloads' Ga
op bezoek bij Andy en Terry in hun uitgebouwde boomhut, nu met 13 gloednieuwe verdiepingen, waaronder een botsautobaan, een skate-ramp, een arena voor moddergevechten, een antizwaartekrachtkamer,
een ijssalon met 78 smaken,waar een ijs-opscheppende robot werkt, die Edward Schephand heet, en het Labyrint des Doods, dat zo ingewikkeld is dat niemand die er naar binnen is gegaan er ooit weer uit is
gekomen... althans, tot nog toe niet. Dus waar wacht je op? Kom naar boven!
Theosofie en christendom Henry Travers Edge 1990 Theosofische visie op de historische Jezus, diens 'leer' en het christendom.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een
must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo
kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar
niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe
hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over
een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Kiekeboe Chris McGeorge 2019-07-15 Kiekeboe, van Tik Tak-auteur Chris McGeorge, en speelt zich af rond de verdwijning van vijf studenten in de grootste scheepvaarttunnel van Engeland. De Standedgetunnel: de langste scheepvaarttunnel in Engeland. Vorig jaar gingen zes studenten naar binnen op een boot. Na tweeënhalf uur kwam alleen Matthew aan het andere eind van de tunnel tevoorschijn, buiten
bewustzijn. Het verhaal van de Standedge Zes is zo veel mogelijk buiten de landelijke pers gehouden. Het politieonderzoek kon slechts concluderen dat Matthew zijn vrienden had vermoord, en de lichamen zo

had verborgen dat hij later kon terugkomen om de lijken te verplaatsen naar een geheime locatie. Maar Matthew blijft volhouden dat hij onschuldig is. Robin Ferringham is nog steeds in de rouw na de verdwijning
van zijn vrouw, Sam. Dus als Matthew hem om hulp vraagt, en zegt dat hij is doorverwezen door Sam, heeft Robin geen andere keuze dan in te stemmen met het vreemde verzoek. Maar kan hij Matthew wel
vertrouwen? En hoe lost hij deze onoplosbare zaak op?
Een schitterend mysterie Louise Penny 2015-03-12 Er zijn nog nooit buitenstaanders toegelaten tot het klooster Saint-Gilbert-Entre-les-Loups. Diep in de wildernis van noord-Quebec leven ruim twintig broeders
afgesloten van de wereld. Ze telen groenten, verzorgen kippen, maken chocolade. En ze zingen. Ironisch genoeg zijn de monniken ondanks hun stiltegelofte wereldberoemd geworden door hun glorieuze
stemmen, met oeroude gezangen waarvan de hemelse uitwerking bekendstaat als “het schitterend mysterie”. Maar na de dood van de befaamde koorleider, wordt de massieve houten toegangspoort van het
klooster ontsloten om toegang te verlenen aan hoofdinspecteur Armand Gamache en Jean-Guy Beauvoir. Zij ontdekken onrust achter de stilte, wanklanken in de ogenschijnlijke harmonie. Een van de broeders
heeft een moord begaan. Om de moordenaar te vinden en de rust te herstellen, moet Armand eerst zicht krijgen op het hemelse, het menselijke en de kieren daartussenin.
Een andere waarheid Lucie Whitehouse 2016-05-03 ‘Een andere waarheid’ van Lucie Whitehouse is een thriller voor de fans van Nicci French, Camilla Läckberg en Clare Mackintosh’’Mea culpa’. Hannah wil
onder geen beding worden als haar moeder: een verbitterde, gescheiden vrouw. Maar als ze Mark ontmoet en een hartstochtelijke relatie met hem begint, zet ze alle bezwaren tegen een huwelijk opzij en trouwt
met hem. Wanneer Mark op een dag niet thuiskomt van een zakenreis naar de VS, beginnen Hannahs angsten en twijfels te groeien. Waarom zeggen zijn collega’s dat hij in Parijs was voor zijn werk? Waarom is
er geen registratie van hem in het hotel waar hij zei te verblijven? En wie is de mysterieuze vrouw die hem al wekenlang blijkt te bellen? Hannah duikt dieper in het leven van haar man en ze wat ze ontdekt trekt
alles in twijfel wat ze over hem dacht te weten. Is het dubbelleven dat hij leidt zijn manier om haar te beschermen, of is de waarheid nog duisterder dan ze kan vermoeden? Dubbelleven. Leugens.
Nathan's vlucht John Gilstrap 1998 Nadat een 12-jarige jongen uit zelfverdediging een bewaker in de jeugdgevangenis heeft neergestoken, wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en een huurmoordenaar.
15 dagen zonder hoofd Dave Cousins 2014-04-05 Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed... Het leven is niet gemakkelijk voor Laurence. Zijn moeder is verslaafd
aan de drank en zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer Laurence hoort van een radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen te kunnen oplossen.
Een onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer hun moeder op een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor Jay zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor
iedereen geheim te houden... 15 dagen zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het perspectief van een vindingrijke puber die het hoofd boven water
probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is een genot om te lezen' Sunday Times
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert
hem naar een onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige
organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te
bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende
wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Laat niet los Harlan Coben 2017-10-10 De nieuwe standalone van Harlan Coben Vijftien jaar geleden werden er twee tieners dood gevonden naast een verlaten treinspoor: de tweelingbroer van Nap Dumas, Leo,
en de dochter van het hoofd van de politie. Velen dachten dat ze samen zelfmoord hadden gepleegd, maar er waren ook dorpsbewoners die dat weigerden te geloven. Nap, die politieagent is geworden, doet er
alles aan te achterhalen wat zich die zomer afspeelde. Dan worden de vingerafdrukken van zijn vermiste ex-vriendin bij het treinspoor gevonden en komt hij terecht in een wirwar van familiegeheimen en leugens.
Geholpen door de inmiddels gepensioneerde politiechef gaat hij op zoek naar de waarheid. Een die laat zien dat samenzweringen, zowel kleine als grote, dodelijk kunnen zijn – zoals we dat van Coben gewend
zijn. De pers over Harlan Coben ‘De koning van de cliffhanger.’ de Volkskrant ‘De ontknoping is een waar kunststukje.’ Trouw ‘Het is een pageturner pur sang, zoals de lezer die van Coben gewend is, met veel
vaart en een schijnbaar eindeloze reeks plotwendingen.’ De Telegraaf ‘Coben is gewoon een van de allergrootsten allertijden.’ Gillian Flynn ‘Coben eist al uw aandacht op.’ VN Detective en Thrillergids
Genetica voor Dummies Tara Rodden Robinson 2006 Inleiding tot de erfelijkheidsleer.
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer
bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van
bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij
pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
De wijde lucht Kate Atkinson 2019-07-04 Lang voordat Kate Atkinson de bekroonde internationale bestseller Leven na leven schreef, was er de schitterende romanreeks met de onweerstaanbaar norse
privédetective Jackson Brodie in de hoofdrol. In dit langverwachte nieuwe deel van de serie is Brodie terug, en onlangs verhuisd naar een rustig dorp aan de Engelse kust. Zijn werkzaamheden (bewijs van
echtelijke ontrouw verzamelen voor achterdochtige vrouwen) zijn rechttoe rechtaan, de setting is pittoresk. Maar onder het oppervlak sluimert iets duisters. Een toevallige ontmoeting met een wanhopige man op
een afbrokkelende klif leidt Jackson naar Crystal Holroyd, het vrachtwagenimperium van haar man Tommy, en naar een sinister netwerk – en terug op het pad van zijn oude vriend Reggie. Oude geheimen en
nieuwe leugens doorkruisen elkaar in deze grappige, schrijnende en adem-benemende nieuwe roman.
Dans zonder benen Jen Bricker 2016-08-08 In ‘Dans zonder benen’ vertelt Jennifer Bricker haar levensverhaal. Jen Bricker is geen doorsnee Amerikaanse tiener: geboren zonder benen, en daardoor bij de
geboorte afgestaan door haar biologische ouders. Dankzij de steun van haar adoptieouders, die haar onvermoeibaar bevestigen en stimuleren, groeit Jen uit tot een topsporter van wereldklasse. Dat is overigens
niet het enige wonder in haar leven... Jen ontdekt wie haar biologische tweelingzus is. Een ontroerende hereniging volgt. Voor de liefhebbers van Spoorloos, een peptalk voor iedereen!
De vrouw die terug moest Lina Bengtsdotter 2018-05-01 Fan van Lisbeth Salander uit de Millennium-trilogie, van Saga Norén uit The Bridge en van Sarah Linden uit The Killing? Dan raak je zeker verslaafd aan
Charlie LagerOp een warme zomeravond verdwijnt de zeventienjarige Annabelle uit het afgelegen dorpje Gullspång. De politie kan geen enkele aanwijzing vinden, haar ouders zijn radeloos.In Stockholm krijgt de
ervaren rechercheur Charline ‘Charlie’ Lager te horen dat zij op de zaak wordt gezet. Met tegenzin gaat Charlie naar Gullspång – het dorp waar ze is geboren. Ze is er sinds haar veertiende niet meer geweest,
en met reden. Charlie gedraagt zich namelijk niet zoals men van vrouwen verwacht: veel korte seksuele relaties, geen kinderwens en niet bezig met wat anderen van haar vinden.Tijdens haar zoektocht naar de
waarheid over Annabelle wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar eigen verleden, en de geheimen die in Gullspång altijd diep weggestopt werden. Kan ze iets voor de verdwenen Annabelle doen? En kan
Charlie zelf nog wel geholpen worden?‘Briljante detective, indringend als een Zweedse zomernacht.’ Dagens Nyheter‘Dé crimehit van deze zomer.’ Sveriges Radio‘Niet voor niets verkozen tot thrillerdebuut van
het jaar.’ Dagbladet
Magier Raymond E. Feist 2012-08-23 Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te worden. Op een dag stuiten ze op een scheepswrak dat is aangespoeld op het strand vlak bij het

kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een manier hebben gevonden om door een scheuring in de werkelijkheid Midkemia aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en Puc een leerlingmagiër is, groeien ze langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog hun leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel van Raymond E. Feists Magiër, het begin
van de reeks De Oorlog van de Grote Scheuring.
De verborgen wereld van de vos Brand Adele 2020-06-30 De vos, in de natuur een veelvoorkomend roofdier, laat zijn dansende oranje staart tegenwoordig ook in onze achtertuin zien. Wie is deze wilde
bezoeker? Waar gaat hij naartoe, en hoe ziet zijn wereld eruit? In De verborgen wereld van de vos onthult ecoloog Adele Brand haar diepe liefde voor dit raadselachtige dier. Ze laat zien hoe de vos door zijn
intelligentie en zintuigen niet alleen in de natuur kan overleven, maar ook in betonnen parkeergarages en langs drukke spoorlijnen. Dit fascinerende boek, waarin Adele Brand een schat aan ervaringen en
verhalen met ons deelt, is het resultaat van een levenslange obsessie met dit buitengewone schepsel.
Eten, bidden, beminnen Elizabeth Gilbert 2010-10-01 Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats
van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere echtscheiding en een hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar
lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze tempelvloeren, en in Indonesië
ontdekt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.
Charlie Lager Lina Bengtsdotter 2021-07-06 (1) DE VROUW DIE TERUG MOEST Op een warme zomeravond verdwijnt de zeventienjarige Annabelle uit het afgelegen dorpje Gullspång. De politie kan geen
enkele aanwijzing vinden, haar ouders zijn radeloos. In Stockholm krijgt de ervaren rechercheur Charline ‘Charlie’ Lager te horen dat zij op de zaak wordt gezet. Met tegenzin gaat Charlie naar Gullspång – het
dorp waar ze is geboren. Ze is er sinds haar veertiende niet meer geweest, en met reden. Charlie gedraagt zich namelijk niet zoals men van vrouwen verwacht: veel korte seksuele relaties, geen kinderwens en
niet bezig met wat anderen van haar vinden. Tijdens haar zoektocht naar de waarheid over Annabelle wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar eigen verleden, en de geheimen die in Gullspång altijd diep
weggestopt werden. Kan ze iets voor de verdwenen Annabelle doen? En kan Charlie zelf nog wel geholpen worden? (2) DE KINDEREN DIE HET BOS IN GINGEN De tegendraadse detective Charlie Lager moet
terug naar haar geboortedorp, het ingeslapen stadje Gullspång. De laatste tijd denkt ze vaak aan nachtelijke wandelingen met haar moeder. Steeds weer keert een beeld van een landhuis terug, een landhuis dat
een grote rol blijkt te spelen in de cold case waar Charlie op is gezet. Dertig jaar geleden verdween een jong meisje, Francesca, uit Gullspång. Alles wijst erop dat ze iets wist over de dood van een klasgenootje,
maar omdat Francesca zelf nogal een buitenbeentje was in het kleine dorp, geloofde niemand haar. Totdat ze plotseling zelf verdween... Samen met journalist Johan Ro duikt Charlie Lager in de nog altijd
onopgeloste zaak. Maar dan komen ze iemand op het spoor voor wie het verleden nog altijd leeft, iemand die de waarheid koste wat kost verborgen wil houden... (3) DE MAN DIE EEN VREEMDE WAS Als
rechercheur Charlie Lager wakker wordt, kan ze zich de vorige avond nauwelijks herinneren. Toch heeft ze het gevoel dat haar iets ergs is overkomen. Tijd om de puzzelstukjes in elkaar te passen heeft ze niet,
want ze moet halsoverkop naar Karlstad vertrekken om zich op de vermissing van de negen maanden oude Beatrice te storten. Geen gemakkelijke opdracht, zo blijkt al snel, want Beatrice’ ouders verkeren in
shock en de media zitten boven op de zaak. Als de eerste aanwijzingen nergens toe leiden, krijgt Charlie de indruk dat niemand de waarheid spreekt. Maar de kans om de baby levend terug te vinden wordt ieder
uur kleiner, dus ze moet alles op alles zetten om de onderste steen boven te krijgen.
Wie kun je vertrouwen? Tui T. Sutherland 2016-06-01 Conor voelde een steek van angst toen hij de puntige, driehoekige vinnen herkende die door het water sneden. ‘Haaien,’ zei hij op hetzelfde moment dat
Abeke ook geschokt naar adem hapte. Honderd eilanden... en op een van die eilanden leeft het Koningsdier dat Conor, Abeke, Meilin, Rollan en hun magische dieren kan helpen in hun strijd om Erdas te redden.
Maar hoe vind je een magisch wezen dat zich al decennialang verborgen houdt? Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er aan de hand op het Eiland van de Nacht, waar een mysterieuze mist
de band met totemdieren lijkt uit te wissen? En op het Zonne-eiland blijkt de Veroveraar onverwacht dichtbij. Er is een verrader in hun midden... maar wie? TEST: Wat is jouw Spirit Animal? Doe de test op
www.spiritanimalstest.nl.
Incognito David Eagleman 2012-10-11 Een fascinerende ontdekkingsreis naar ons onderbewustzijn Waarom kunnen sommige mensen geuren horen? Waarom remmen we nog voor we een plotse tegenligger
echt hebben gezien? Waarom is het zo moeilijk om iets geheim te houden? En moeten we onze visie op de vrije wil helemaal herzien? Lange tijd moesten wetenschappers zich beroepen op inventieve manieren
om een inkijk te krijgen in de 'black box' van onze hersenen. Maar dankzij de vooruitgang van allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over onze hersenen exponentieel toegenomen.
Neurowetenschapper David Eagleman ontsluiert in Incognito de 'verborgen agenda' van ons brein en ontrafelt vreemde fenomenen zoals het effect van drugs, gezichtsbedrog, synesthesie, de gevolgen van
hersenbeschadiging en kunstmatige intelligentie, maar evengoed de complexe processen die nodig zijn om alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te brengen. In deze New York Timesbestseller slaagt Eagleman erin om de moeilijkste concepten in mensentaal uit te leggen. Verhelderend, amusant en perfect onderbouwd: Incognito is niet toevallig door diverse media verkozen als een van dé
boeken van het jaar!
Cinefantastique 1975
Zonder een woord Linwood Barclay 2011-06-01 Barclay, LinwoodZonder een woordWat als je hele familie spoorloos verdwijnt?Middelbare scholiere Cynthia Archer wordt op een ochtend wakker en ontdekt dat
haar vader, moeder en broertje weg zijn. Er ligt geen briefje, er wordt niet gebeld. Er wordt gewoon nooit meer iets van hen vernomen. Vijfentwintig jaar later weet Cynthia, inmiddels getrouwd en moeder van een
dochtertje, nog steeds niet wat er is gebeurd. Als ze te gast is bij een Spoorloos-achtig televisieprogramma komt alles in een stroomversnelling.
Index de Périodiques Canadiens 1998
Het gen Siddhartha Mukherjee 2016-09-16 Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis - een verleden vol geestesziekte en psychische aandoeningen - de menselijke
erfelijkheid en het effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie - van Aristoteles en
Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de revolutionaire eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een intieme geschiedenis' verweeft Mukherjee
wetenschap en sociale historie met een persoonlijk verhaal, om een onthullende en magistrale geschiedenis te schrijven waarin een wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is onmisbaar voor
iedereen die geïnteresseerd is in de morele complexiteit van de huidige wetenschappelijke mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor iedereen die zich bezorgd afvraagt wat de
toekomst van de mens behelst.
De derde chimpansee Jared Diamond 2013-02-06 Mensen zijn voor 98% genetisch gelijk aan de gewone aap en de dwergchimpansee. Hoe is het dan te verklaren dat wij in staat zijn beschavingen, talen,
godsdiensten en wetenschappen te ontwikkelen maar ook om dat in een oogwenk weer te vernietigen? Diamond schreef een baanbrekend, onderhoudend en soms schokkend boek over dat unieke schepsel en
zijn evolutie: de derde chimpansee die mens heet. Scherp geschreven, een genot om te lezen. Deze uitdagende stijl van het boek dwingt de lezer ertoe zich grondig te bezinnen op het raadsel van de menselijke
evolutie.? New York Times Book Review Jared Diamond is hoogleraar fysiologie in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie en is bekend als internationale bestsellerauteur

van onder andere Zwaarden, paarden en ziektekiemen en Ondergang.
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen Andy Griffiths 2013 Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen
de gekste dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Een goed huwelijk Stephen King 2014-11-28 Een goed huwelijk is nu verfilmd als A Good Marriage, naar een scenario van Stephen King. Het is het angstaanjagende verhaal van een huwelijk vol dodelijke
geheimen. Darcy Anderson is al meer dan twintig jaar gelukkig getrouwd. Haar man is weer eens op zakenreis, zoals zo vaak, als Darcy in de garage batterijen zoekt. Ze stoot tegen een weggemoffelde doos en
daarin ontdekt ze het gruwelijke bewijs dat haar man twee mannen is: de ene is de zachtaardige vader van haar kinderen, de andere een krankzinnige verkrachter en moordenaar. Deze gruwelijke ontdekking
levert een razend spannend verhaal op en het betekent ook het einde van 'een goed huwelijk'. Deze novelle werd oorspronkelijk gepubliceerd in de verzameling Aardedonker, zonder sterren. Stephen King (1947)
heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen Andy Griffiths 2014-10-22 Als je dacht dat de boomhut niet nóg hoger kon, dan heb je het goed mis! De boomhut is uitgebreid met maar liefst dertien gloednieuwe
verdiepingen. Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen! Spring op de hoogste trampoline ter wereld, rooster marshmallows boven een werkende vulkaan, neem een
duik in de chocoladewaterval, aai de babydinosaurussen, wandel hand-in-slurf met de Slurfi nator, vlieg met een draaistoel met propelleraandrijving, stap in de enge achtbaan en maak kennis met Professor
Stupido, de grootste ON-uitvinder van de wereld. Dus waar wacht je nog op? Kom naar boven!!!
22 wezen Tjibbe Veldkamp 1998 De nieuwe directrice van een kindertehuis verbant de 22 wezen naar de slaapzaal, maar dat laten ze niet op zich zitten. Prentenboek met grote, gedetailleerde tekeningen in
zachte kleuren. Vanaf ca. 5 jaar.
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal
verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten
en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres.
Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen
lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Geloof je ogen Linwood Barclay 2013-10-28 Een dodelijk complot en slechts één onbetrouwbare getuige... Thomas Kilbride is geobsedeerd door kaarten. Hij verlaat zelden zijn huis, maar via het
computerprogramma Whirl360 doorkruist hij hele steden. Hij grift iedere straat en ieder huis in zijn geheugen. Dan valt zijn scherpe blik op een verontrustende weerspiegeling in een raam. Het gezicht van een
vrouw die wordt vermoord? Sinds de onverwachte dood van hun vader wordt Thomas verzorgd door zijn broer Ray, die zijn enige connectie met de buitenwereld is. Ray gelooft Thomas eigenlijk niet, maar om
hem een plezier te doen start hij een halfhartig onderzoek. Al snel wordt echter duidelijk dat Thomas’ ontdekking een ijzingwekkend complot aan het licht brengt, waardoor het leven van de broers in gevaar komt...
Zes jaar Harlan Coben 2013-04-30 Coben behoort tot de grootste Amerikaanse thrillerauteurs Zes jaar geleden moest Jake toezien hoe Natalie met een ander trouwde. Zes jaar lang verborg hij zijn gebroken hart
en stortte hij zich op zijn werk als wetenschapper. Zes jaar lang hield hij zich aan zijn belofte om haar met rust te laten. Als hij leest dat Natalies echtgenoot Todd is overleden, besluit Jake bij de begrafenis een
glimp op te vangen van zijn grote liefde. Maar de weduwe is een volkomen vreemde die al tien jaar met Todd getrouwd blijkt te zijn... De pers over Zes jaar ‘Elke nieuwe Coben is reden tot feest, maar Zes jaar is
reden om te jubelen.’ The Huffington Post ‘Meteen op de eerste pagina is het raak. Moeilijk om weg te leggen; heerlijk leesvoer voor vakanties.’ LINDA
De verdediging van Jacob William Landay 2012-05-29 Andy Barber is al meer dan twintig jaar hulpofficier van justitie en leidt een gelukkig leven met zijn vrouw Laurie en hun zoon Jacob. Maar hun rimpelloze
leventje wordt opgeschud door een steekpartij. Tot Andy's verbijstering wordt zijn veertienjarige zoon verdacht van de moord. Andy doet alles om zijn zoon te beschermen, maar wanneer er belastende feiten
boven water komen, zijn huwelijk uiteen dreigt te vallen en het proces in een stroomversnelling raakt, staat Andy voor een duivels dilemma...
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