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Chcece004 Answer
This revised edition of the best-selling The Early Childhood Educator for certificate III aligns with the recent revised National Quality
Standards in 2017 (NQS) and CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care, and covers all core units and a range of
popular electives, including three new units. It provides a practical introduction to the responsibilities of a Certificate III-trained educator and
links to the requirements of the Education and Care Services National Regulations and the National Quality Standard (NQS). The resource
has been fully updated in response to new releases of the training package and changes to industry regulations and practices. KEY
FEATURES * Fully updated content aligns to Release 4 of CHC30113 * Three new units covered * Revised NQS references, to the links
provided in the 2e text, are provided online under content updates * Highly qualified and experienced author team * Options for blended or
completely online learning

Eliza Martin is een gewilde erfgename. Gelukszoekers omcirkelen haar, van wie er zelfs één anoniem haar naar het altaar
probeert te krijgen. Maar Eliza is niet gek en wil uitzoeken wie er achter dit complot zit. Daarvoor heeft ze een man nodig die zich
tussen haar aanbidders zal begeven om de dader te vinden. Een man die niet opvalt, een uitstekende danser is, en een rustig
karakter heeft. Jasper Bond is alles behalve dat: te groot, te knap en te gevaarlijk. Niemand zou ooit geloven dat een intellectueel
als Eliza verleid zou kunnen worden door een actieheld als hij. Maar de combinatie van Eliza’s eigenwijsheid en het mysterie
intrigeert hem zo dat hij de zaak niet kan weigeren. En als het aan hem ligt, zal hij de man zijn die haar hart verovert...

Een Duitse legereenheid kampeert al maanden in de bossen van Polen. Drie soldaten zien steeds meer op tegen hun
werkzaamheden – het executeren en in massagraven dumpen van onschuldige mensen – en vragen hun commandant
om een andere taak. Die krijgen ze: in het bevroren woud moeten de soldaten op zoek naar zich schuilhoudende joden.
Wanneer ze er – bijna tegen hun zin – een te pakken krijgen, besluiten ze voordat ze teruggaan naar het kamp eerst hun
honger te stillen. In een verlaten huisje maken ze van hun laatste restjes een maaltijd, die ze delen met de joodse
gevangene en een Poolse boer. Maar door die ogenschijnlijk eenvoudige handeling komen de soldaten voor een groot
dilemma te staan: hoe leid je iemand naar het schavot als je de dag ervoor nog de maaltijd met elkaar hebt gedeeld? In
een nauwkeurige, afgemeten stijl confronteert Mingarelli de lezer met de dodelijke logica waarnaar de soldaten moeten
handelen, en daarmee met zijn eigen geweten.
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