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In het christelijk deel van het door burgeroorlog verscheurde Beiroet maken twee bevriende jongemannen een verschillende keuze
ten aanzien van vluchten of meevechten.
Een magische thriller: Een tienermeisje kruipt negen maanden na haar dood, onaangetast door de tijd, uit haar graf. Een levenloze
engel valt ongeschonden uit de lucht midden op Times Square in New York. Deze en andere onverklaarbare moorden zijn het
werk van een seriemoordenaar die al gauw bekend komt te staan als de Tovenaar. De mooie Jessica Blackwood gaf haar carriere
als illusionist op na een traumatische gebeurtenis en slijt nu haar dagen als FBI-agent achter haar bureau. Daar komt verandering
in als er zulke bizarre moorden worden gepleegd dat er iets bovennatuurlijks in het spel lijkt te zijn. Jessica is, als telg uit een oud
illusionistengeslacht, de enige die deze seriemoordenaar lijkt te kunnen stoppen. Maar lukt het Jessica de moordenaar te
ontmaskeren voordat zij zelf het doelwit van zijn kunsten wordt?
Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos binnen en vindt daar in een oude speelgoedkast een muisje. Een
prentenboek met weinig tekst en donkere geheimzinnige illustraties.
'Het lied en de waarheid', het magnum opus van Helga Ruebsamen (1934-2016), is een magistrale roman over heimwee, verlies
en onschuld en werd onderscheiden met de F. Bordewijk Prijs 1998.Louise Benda woont tot haar vijfde levensjaar op Java.
Overdag speelt ze buiten, ’s nachts leeft ze in een geheimzinnige wereld waarin werkelijkheid en fantasie moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn. In 1939 vertrekt de familie Benda naar Europa. Louise wil het liefst terug naar huis, maar de oorlog breekt uit
en ze duikt onder met haar vader. Louise heeft een gevoelige radar voor de dingen die om haar heen gebeuren en een rijke
fantasie. Ondertussen registreert ze de signalen uit de half verborgen wereld van de volwassenen, die ze in haar naïviteit niet altijd
kan duiden. Later waagt zij zich aan een reconstructie van haar verleden.
Het levensverhaal van Anne Frank (1929-1945), afgewisseld met ervaringen van andere joodse kinderen tijdens de Tweede
wereldoorlog en een overzicht van de geschiedenis van de holocaust. Met enkele zwartwitfoto's. Vanaf ca. 12 jaar.
'Als Tom Clancy, maar dan spannender en met meer actie!' - Goodreads 'Het tempo is hoog, er is actie en spanning. Kortom: een
aanrader!' - NBD Biblion In Machtsovername wordt de president van Amerika het doelwit van nietsontziende terroristen - een
angstaanjagend realistisch rampscenario, want hoe goed is een vrijstaande villa in het midden van een drukke stad nu echt te
beveiligen? Op een ochtend wordt de rust in Washington wreed verstoord door een groep terroristen die tientallen mensen
vermoorden en bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze zich een bloederige weg banen naar het Witte Huis. De geheime dienst
brengt de president nog net op tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de overheid discussieert over de juiste manier om
met de vijand te onderhandelen, sluipt Mitch Rapp, de beste antiterreuragent van de CIA, door geheime gangen en verborgen
tunnels van het enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat de terroristen de president bereiken. Maar een andere vijand
- een hooggeplaatst persoon in Washington - is vastberaden Rapps reddingsmissie te laten falen...
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Een thriller, waarin de spanning tot het einde wordt vastgehouden en waarin ook humor en een vleugje romantiek niet ontbreken.'
NBD Biblion over Dieper dan de doden 'Een onvergetelijk psychologisch drama over verlies, schuld, frustratie en ongekend en
onverklaarbaar kwaad.' Kirkus Het ongeïdentificeerde lichaam dat gevonden wordt in Minneapolis is het negende in precies een
jaar tijd. Rechercheurs Sam Kovac en Nikki Liska zijn geschokt als ze ontdekken dat het lichaam van het meisje onherkenbaar is
verminkt. Als Kovac en Liska zich verdiepen in de zaak stuiten ze op een beerput van familieproblemen, pesterijen en uiteindelijk
een prille liefde. Wat is het jonge meisje uiteindelijk fataal geworden? Tami Hoag is de #1 New York Times bestsellerauteur van
vele thrillers, waaronder Dieper dan de doden en Geheimen in het graf.
Dit is een roman over vervalsers en vervalsingen. Een jonge kunstcritica in Buenos Aires vertelt het verhaal van een mysterieuze
bende aangevoerd door La Negra, de legendarische vervalster van schilderijen van Mariette Lydis. In Zwart licht draait het om de
zoektocht naar deze ongrijpbare kunstenares – een onmogelijke missie waarbij de werkelijkheid begint aan te voelen als een niet
van het echt te onderscheiden vervalsing.
Een heerlijk nieuw boek van de ongekroonde koningin van de zomerroman Laurel, Belinda en Scarlett hebben twee dingen
gemeen: hun liefde voor Deacon Thorpe, de man met wie ze alle drie getrouwd zijn geweest – en hun haat voor elkaar. De drie
hadden ook niet verschillender kunnen zijn: Laurel is Deacons eerste liefde en een schoonheid met een warm hart; Belinda is een
Hollywood-diva van het zuiverste water en Scarlett is een zuidelijke schone uit een miljonairsfamilie. De fragiele vrede die deze
vrouwen jaren geleden hebben -gesloten kan alleen standhouden als ze niet bij elkaar in de buurt komen. Maar dan overlijdt
Deacon plotseling en zijn laatste wens is dat zijn verschillende gezinnen op Nantucket bijeenkomen om afscheid te nemen. Een
weekend lang zijn de beschuldigingen, leugens, drama’s en tranen niet van de lucht. Kunnen de drie vrouwen hun
meningsverschillen lang genoeg opzijzetten om het glas te heffen op Deacon en een nieuwe toekomst tegemoet te gaan? Over de
boeken van Elin Hilderbrand ‘Een luchtig verhaal in een zomerse sfeer voor een groot vrouwelijk lezerspubliek.’ NBD Biblion
‘Fijn boek voor chicklitliefhebbers.’ Flair ‘Sensueel, hartverwarmend en meeslepend. Ik ben dol op de boeken van Elin
Hilderbrand en kan niet wachten tot er een nieuwe uitkomt!’ Santa Montefiore
De politieke en bestuurlijke aandacht voor een daadkrachtige en accurate aanpak van discriminatie heeft zijn vruchten
afgeworpen. Niet eerder werden zoveel zaken afgehandeld. Desondanks worden nog te veel klachten van burgers slechts als
melding opgenomen of wordt er geen vervolging ingesteld. Bovendien worden delicten, zoals brandstichting en mishandeling, met
een discriminerende achtergrond nog steeds niet als discriminatie geregistreerd. Het aantal minderjarige daders is de afgelopen
tien jaar gestaag toegenomen. Dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Het ontwikkelen van zowel een juridische, als een
educatieve respons op dit fenomeen lijkt hierdoor belangrijk. Het antisemitisme maakt een derde van alle discriminatiefeiten uit die
het Openbaar Ministerie in 2006 heeft geregistreerd. Opvallend hierbij is het toenemende daderschap vanuit extreemrechts. Dit
zijn de belangrijkste uitkomsten van het vandaag verschenen onderzoek Monitor Racisme & Extremisme. Opsporing en vervolging
in 2006. Het onderzoek opsporing en vervolging van de strafrechtelijke discriminatieverboden maakt deel uit van het
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onderzoeksproject Monitor Racisme & Extremisme van de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting. Monitor Racisme &
Extremisme De Monitor racisme & extremisme is een periodieke uitgave van de afdeling Onderzoek & Documentatie van de Anne
Frank Stichting en het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. In deze monitor worden hedendaagse racistische
en extremistische uitingen en ontwikkelingen op het gebied van racisme, antisemitisme en extremisme in Nederland onderzocht.
De knappe, jonge en succesvolle violiste Caroline Waverly komt naar het Amerikaanse stadje Innocence om de nalatenschap van
haar grootmoeder te regelen. Zij besluit er de zomer door te brengen, vooral omdat ze even tot zichzelf wil komen nadat de
onstuimige relatie met haar vriend is beëindigd. Haar vakantie in Innocence wordt echter al snel verstoord door een gebeurtenis
die haar bijzonder aangrijpt... en daar zal het niet bij blijven. Bovendien raakt Caroline in de ban van de aantrekkelijke maar
raadselachtige Tucker Longstreet. Hun aarzelende relatie groeit uit tot een vurige verhouding, maar hun liefde wordt door een
reeks dramatische gebeurtenissen danig op de proef gesteld.
In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke, stomme vrouw verliefd op elkaar. Ze
ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze leven, maar raken elkaar – en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang
blijven ze van elkaar gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen, maar een gedeeld geheim, een onverklaarbare
aantrekkingskracht en een buitengewone liefde trekken hen naar elkaar toe... Zullen ze ooit herenigd worden?
Een vrouwelijke privé-detective krijgt tot taak de zuster van een oudere, welgestelde vrouw op te sporen omdat er een erfenis
geregeld moet worden.
Noëlle Aarts gaat tijdens haar oratie in op communicatiemanagement. Met die term wordt het totaal aan communicatieve
activiteiten van een organisatie onder één noemer gebracht. Aan de ene kant is er de instrumentele communicatie zoals
nieuwsbrieven, jaarverslagen en ander PR-materiaal dat de wereld wordt ingestuurd. Dat is beheersbaar en overzichtelijk. Maar
gaat het om een effectieve positionering in de omgeving en het op orde brengen en houden van relevante relaties van een
organisatie, dan leven communicatiemanagers in een wereld van grote onzekerheden, zo stelt Aarts. Zij kunnen hun omgeving,
zowel extern als intern, maar zeer ten dele overzien en maar zeer ten dele beredeneren of en in welke mate hun activiteiten het
gewenste effect zullen hebben. Die omgeving wordt volgens Aarts immers gekenmerkt door voortdurende verandering.
Veranderingen komen niet alleen tot uitdrukking, maar worden ook tot stand gebracht in gesprekken tussen mensen. Daarom
vormen deze gesprekken, de verhalen die zij elkaar vertellen, niet alleen een belangrijk onderzoeksobject, maar ook een
potentieel interessante strategie voor professionele communicatie van organisaties.
Een man lijkt ten onrechte veroordeeld te zijn voor de moord op zijn grootmoeder.
‘De greppel’ is de nieuwe Herman Koch, auteur van het Boekenweekgeschenk 2017. Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam,
vermoedt dat zijn vrouw vreemdgaat met een van zijn wethouders. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu.
Niet veel later beweert een journaliste dat de burgemeester betrokken is geweest bij het toetakelen van een agent tijdens een Vietnambetoging. Dan staat opeens zijn vierennegentigjarige vader op de stoep: hij en zijn vrouw willen samen euthanasie plegen. ‘De greppel’ laat
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zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Of ziet
Robert Walter de dingen juist voor het eerst echt helder? Herman Koch (1953) was bekend als televisiemaker (‘Jiskefet’) en is inmiddels
wereldberoemd geworden met ‘Het diner’. Die roman werd verkocht aan achtenveertig landen en stond wekenlang op de bestsellerlijst van
The New York Times. De Amerikaanse verfilming, ‘The Dinner’, gaat in 2017 in première. ‘De greppel’ gaat over macht, jaloezie en is
geestig en verontrustend: een onmiskenbare Herman Koch.
Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
Een vrachtwagen crasht op een verraderlijke weg in de Italiaanse Alpen. Niet alleen de chauffeur komt om, maar ook acht vrouwendie in de
laadruimte zaten opgesloten. Intussen wordt Carlo Trevisan, een beroemde advocaat, doodgeschoten in de intercity van Padua naar Venetië.
Commissario Brunetti vermoedt een verband tussen de tragedies, zeker nadat twee dagen later ook de accountant van Trevisan wordt
vermoord. Een louche bar in Padua, waar zelfs de lokale inwoners zich niet wagen, lijkt de sleutel tot een crimineel netwerk. Maar er is nog
een moord nodig voor Brunetti echt begrijpt wat er is gebeurd.
In 2010 werd er in een schrijversarchief in Tel Aviv een opmerkelijke vondst gedaan: in de literaire nalatenschap van David Vogel bevond
zich een stapeltje zeer dichtbeschreven vellen papier, dat bij nader onderzoek een volwaardige roman bleek te bevatten. Die toont eens te
meer Vogels onmiskenbare meesterschap. Op zoek naar avontuur reist de achttienjarige Michael Rost naar de bruisende hoofdstad van
Oostenrijk-Hongarije, bevolkt door revolutionairen, hedonistische gelukszoekers, prostituees en decadente adel, soms puissant rijk maar
vaker aan lager wal geraakt en zich vastklampend aan vergane glorie. Een louche zakenman neemt Rost onder zijn hoede, waardoor hij een
kamer kan huren bij een welgestelde familie. De sensuele vrouw des huizes verleidt hem wanneer haar echtgenoot op zakenreis is. Ook haar
zestienjarige dochter valt voor de charmes van de huurder. Er ontstaat een driehoeksverhouding, met fatale gevolgen. `David Vogel is
voldoende aan Alfred Döblin, Arthur Schnitzler en Franz Kafka verwant om herkenbaar te zijn, en tegelijk oorspronkelijk genoeg om op
zichzelf te staan' - Michaël Zeeman
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar
gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de
avond valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een
ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het leven
gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om
genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of
het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en
‘Kostbaar geschenk’.
Na 450 jaar geleefd te hebben zou Natasya nu toch moeten weten hoe ze met onsterfelijk zijn om moet gaan Na de dodelijke confrontatie
waarmee De duisternis valt (het tweede deel van de Onsterfelijke liefde-trilogie) eindigde, is Nastasya helemaal klaar met het drama in haar
leven. Ze wil echt veranderen en keert haar vrienden de rug toe. Maar kan ze net zo makkelijk afscheid -nemen van de liefde?Guilty pleasure
lezen is nog nooit zo heerlijk geweest als in dit laatste deel van de trilogie over een 450 jaar oude vete en de ware betekenis van `voor altijd
de jouwe .
Workbook/laboratory Manual Volumes 1 & 2 to Accompany ¡Apu?ntate! Espan~ol Introductorio, Value EditionWorkbook / Laboratory Manual
Page 4/5

Read PDF Apuntate Workbook Laboratory Manual Volume 1
Vol 2. to accompany ¡Apúntate!McGraw-Hill Education
Ja, ze is een volwassen vrouw. En ja, ze kan best haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één
ding: schuilen bij Sully, haar vader. En omdat nu méér dan alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan's Crossing in Colorado, naar de prachtige
plek in de bergen waar haar vader een plattelandswinkel en een kampeerterrein runt. Daar is al jaren alles hetzelfde, daar verandert nooit
iets en daar kan ze uitrusten. Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst een hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen? Juist!
'Carrs talent om heerlijke, niet al te perfecte personages neer te zetten schittert op elke bladzijde.' - Publishers Weekly
Een Amerikaanse jongeman meent zijn schuld aan de zelfmoord van zijn broer en schoonzuster in te lossen door hun kinderen op te voeden.
In `Een rode draad van Francine Rivers krijgt Sierra Madrid te horen dat ze naar Los Angeles moet verhuizen vanwege het werk van haar
man Alex. Ze vindt het moeilijk om te aarden in haar nieuwe huis en woonplaats. Als ze zich in het dagboek van haar overgrootmoeder Mary
McMurray verdiept, ontdekt ze een rode draad die de levens van haar en haar Mary lijkt te verbinden.
Het leven (rond 1500) van een meisje uit een zijtak van het geslacht Borgia, dat zich afspeelt binnen het kader van het huwelijk van Lucrezia
Borgia en hertog Alfonso dE?ste van Ferrara.
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas overgenomen van haar geliefde docente - en grote
voorbeeld. De jongens dragen Thekla op handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het nationaalsocialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen waarderen. Als een aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend
gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij krachten die Burgdorf,
het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn kop zetten.
Herinneringen aan de kindertijd van de schrijver in een wijk in een koloniale stad in Venezuela.
The Workbook / Laboratory Manual, Volume 2, provides a wealth of activities, both aural and written, that reinforce chapter content. For use
with either the Audio CD Program, Part 2, available for student purchase, or with the free, downloadable MP3 files in the Online Learning
Center. Covers Chapter 10 -- Chapter 18, with Chapter 9 included in the back of the book. Answers found in the appendix.
C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
Wanneer de jonge Richard Wood in een vlaag van jaloezie de minnaar van zijn verloofde doodschiet, is het aan zijn oom Nolan, de Hertog
van Kingswood, om te zorgen dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Gelukkig is Nolan een slim militair strateeg, en weet hij binnen korte tijd
allerlei plannetjes te smeden. Maar valt liefde te dwingen? En hoe lang kan Nolan nog zijn eigen hart met ratio overmeesteren? Barbara
Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan,
waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een
miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief was
Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen
ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster
meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles.
Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
De belevenissen van een eigenwijs en tegendraads muisje. Prentenboekje met lieve illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
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