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Chfm Exam Secrets Study Guide
Kritische analyse van het politieke systeem in de
Verenigde Staten.
In Soeverein van Ted Dekker zet De Orde alles op alles
om de laatste Sterfelijken uit te roeien. Soeverein is het
laatste deel uit de serie The Books of Mortals. De
volgelingen van Rom zijn in verwarring na de
verschrikkelijke oorlog met de Orde. Iedereen levert nu
zijn eigen strijd om te overleven. Slechts 36 Stervelingen
blijven trouw aan Rom, maar de Orde is vastbesloten om
ook dit laatste groepje te verslaan. Wanhopig bieden ze
weerstand aan de tegenstander die steeds
gewelddadiger wordt. Als de totale vernietiging
onontkoombaar lijkt, moeten ze vertrouwen op hun
geloof en de soevereiniteit die hun toegezegd is.
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en
geleerde (1764-1845)
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op
exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten in
hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd
met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd
dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar
aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel
van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten
zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze
vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe.
Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij
en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij
niet langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar
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is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Michael King, ooit chefkok, is dakloos en depressief. Op
een nacht vindt hij een zwerfkatje, even hongerig en vies
als hij. Michael noemt haar Tabor en de twee worden
onafscheidelijk. Wanneer de winter nadert trekken ze
richting Californië. Bij de dierenarts blijkt dat Tabor is
gechipt en dat haar eigenaar nog steeds naar haar op
zoek is.
Dit boek is voor iedereen geschreven die meer wil weten
over het mysterieuze fenomeen van kundalini en het wil
gebruiken om het allerhoogste van de menselijke
ontwikkeling te bereiken - verlichting. Dit boek is ook
geschreven voor al diegenen die door een onvrijwillig
kundalini-ontwaken gaan en hulp zoeken om hun
symptomen te verzachten en het beste van deze
gebeurtenis te maken. Je zult leren: Hoe we veranderen
door het ontwaken van de kundalini, hoe de kundalini
veilig en langzaam te wekken, hoe eventuele
symptomen te boven te komen, hoe de kundalini voor
verlichting te gebruiken. Tara Springett M.A. zit bijna 30
jaar in haar eigen kundalini-proces. Zij is een
gekwalificeerd boeddhistisch lerares en een
gekwalificeerd psychotherapeute sinds 1990. Tara helpt
sinds 2011 clinten uit de hele wereld om met succes de
symptomen te overwinnen. Tara is de auteur van
Soulmate Relationships, The Five-Minute Miracle en
Advanced Manifesting, welke in meerdere talen zijn
vertaald. www.taraspringett.com
Kannst du schon bis 100 zählen? In diesem Buch haben
sich 50 Tiere versteckt. Finde heraus welche, indem du
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der Reihe nach die Zahlen 1 bis 100 mit Strichen
verbindest. Zum Schluss kannst du die Bilder bunt
ausmalen. Erster Rätselspaß für die Kleinen: Mit diesem
Punkt zu Punkt Malbuch für Kinder ab 4 Jahren wird ihr
Kind auf eine Safari geschickt und lernt dabei ganz
spielerisch den Zahlenraum bis 100 kennen. Gleichzeitig
werden Kreativität, Konzentration und motorische
Fähigkeiten gefördert. Das Punkt zu Punkt Malbuch im
Überblick: 50 tolle und abwechslungsreiche Punkt zu
Punkt Motive zum Verbinden und Ausmalen Themenwelt
Tiere (Von A wie Affe bis Z wie Zebra) Zahlenraum
1-100: Ideal zum Zahlen lernen und üben Geeignet für
Kinder zwischen 4 - 8 Jahren Praktisches Format Fördert
Konzentrationsfähigkeit Tolles Geschenk Wir wünschen
Dir viel Spaß mit Nina Sue's Punkt zu Punkt Malbuch!
Nieuwentijt, Bernard
Gorbatsjov geeft zijn visie op de 21e eeuw Dertig jaar nadat
het verscheurende conflict tussen Oost en West ten einde
kwam wordt de wereldvrede opnieuw aan het wankelen
gebracht. Amerika heeft zich teruggetrokken uit het
ontwapeningsverdrag met Rusland, de Europese Unie valt uit
elkaar terwijl China aan een onvoorziene opmars bezig is, en
wereldwijd worden vrijheid en zelfbeschikking bedreigd door
een golf van nationalisme en radicale ideologieën. Met het
oog op deze alarmerende wereldwijde werkelijkheid
waarschuwt Michail Gorbatsjov ons voor de potentieel
catastrofale gevolgen hiervan. Gorbatsjov, winnaar van de
Nobelprijs voor de Vrede in 1990 voor zijn rol in het
beëindigen van de Koude Oorlog, vreest voor een nieuwe,
allesvernietigende oorlog als gevolg van het falen van de
politieke leiders in het vinden van internationale oplossingen.
In zijn betoog legt hij de nadruk op de grote uitdagingen
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waartegenover de wereld nu staat, zoals de inperking van de
democratie en de opkomst van populisten, en vestigt hij zijn
hoop op dialoog en verzoening. Wat er op het spel staat is
een cruciale boodschap van een man die weet wat het is om
op het wereldtoneel een inspirerend pleidooi te houden voor
leiderschap en internationale samenwerking.
Zomer 1958. Een rijke, aristocratische familie geniet in
Cornwall van een idyllische vakantie. Hun geluk wordt echter
verstoord door een bizar sterfgeval. De tragische gebeurtenis
breekt het hart van de jonge Celestria Montague – en maakt
bovendien een abrupt einde aan haar dromen.
Aangemoedigd door haar grootvader, een flamboyante
Amerikaanse misdaadbaron, gaat Celestria op onderzoek uit.
En te midden van de sinaasappelboomgaarden, langs de
ruige kust van Zuid-Italië, belandt ze in een verwarrend
doolhof vol misleidingen. Hier wordt Celestria's geloof in haar
familie én in de liefde zwaar op de proef gesteld...
Door het hele Oude Testament en door het hele Nieuwe
Testament gebruikte het gehele volk Israël dagelijks Zalfolie
voor hun eigen persoonlijke gebruik. Vanaf het begin van de
eerste gemeentes, tot maar liefst negen eeuwen later,
gebruikten ook alle Christenen dagelijks Zalfolie voor hun
eigen persoonlijke gebruik. Vrijwel parallel aan het verdwijnen
van dit kostbare gebruik, begon de kerk haar kracht te
verliezen en namen de wonderen en tekenen in hoog tempo
af. Zou er een connectie kunnen zijn? Duik in de mysterie van
de Zalving en de Zalfolie en ontrafel de geheimenissen die de
Bijbel openbaart over dit eeuwenoude gebruik. Ga op zoek
naar de verborgen schatten over de diepe en vergaande
betekenis van de Zalving en ontdek een God die Zijn
zegeningen, genade en gunstbewijzen maar wat graag wil
delen met Zijn kinderen. In deze krachtige boodschap zal de
auteur al de vragen die u ooit heeft gehad over het gebruik
van Zalfolie en de Zalving beantwoorden. De Zalving is het
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beeld van de Heilige Geest Die op en in ons is, als de
plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Door meer te
leren over de Zalving en de Zalfolie leren we meer over Wie
de Heilige Geest is, hoe Hij te werk gaat en waarom Hij de
dingen doet die Hij doet. De oorsprong van de Zalving en de
Zalfolie is dan ook niet van deze wereld, maar komt voort uit
de Gezalfde Zelf. In dit boek zal de auteur vragen
beantwoorden zoals: Wie mag Zalfolie gebruiken? Wanneer
kan Zalfolie gebruikt worden? Waar kan Zalfolie voor gebruikt
worden? Wat is de betekenis van Zalfolie? Wat voor
verschillende soorten Zalving zijn er? Wat zijn de
betekenissen van de geuren? Kan de Exodus Zalfolie nog
steeds gebruikt worden? Vermeld de Bijbel meer over
Zalfolie, dan alleen de Zalving van de zieken in Jakobus 5?
Jazeker. Niet alleen heeft de auteur dit boek op het Woord
van God gebouwd, hij geeft ook alle 345 Bijbelverzen - in 201
hoofdstukken - vanuit het Oude en het Nieuwe Testament.
Het boek heeft 194 bladzijden.
Voorbij de ijsgrens van Preston & Child is een Gideon Crew
thriller, geschreven door de #1-bestsellerauteurs van de
Pendergast-thrillers. De vloek van het oerwoud en De
gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers
aller tijden. In Voorbij de ijsgrens blijkt een mysterieuze
meteoriet een gevaar voor de toekomst van de aarde. Lukt
het Gideon Crew om deze allesvernietigende buitenaardse
steen tegen te houden? 'Het duo dat altijd garant staat voor
spanning en sensatie is terug met een opwindend en
intrigerend verhaal dat ook nog eens stevig de vaart erin
heeft.' Suspense Magazine 'Het soort boek dat zich ervoor
leent om verfilmd te worden.' Kirkus Review
Een Duitse geluidstechnicus die gefascineerd is door de
menselijke stem, komt in de Tweede Wereldoorlog in contact
met het gezin van propagandaminister Goebbels.
Tegen de achtergrond van revoluties onder tsarina Catherina
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II in de jaren 1771-'75 speelt zich een tere liefdesromance af.

'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen
zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen nogal
de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op
school, maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen.
Haar vrienden snappen haar niet meer. Haar
vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder
weigert te praten over de ruzie die acht jaar geleden
de familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de
zomer verplicht doorbrengt in het huis van haar
recent overleden oma, om de boel daar te
renoveren, is het pijnlijke verleden van haar familie
niet te vermijden. Delilah begint te twijfelen aan alles
wat ze dacht dat waar was, want de vragen en
geheimen stapelen zich op. Sarah Ockler schreef
een krachtig familieverhaal over liefde en
ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor
zit, realiseert Delilah zich dat zelfs de meest
gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.
Bundel met elf korte en langere fantastische
verhalen met een vaak verrassende wending. Vanaf
ca. 13 jaar.
'Vlucht zonder einde' is een herontdekking uit het
vroege oeuvre van Joseph Roth, voor het eerst in
Nederlandse vertaling Met een inleiding van Arnon
Grunberg Franz Tunda, officier in het keizerlijke
leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, ontsnapt uit
krijgsgevangenschap en komt terecht in de chaos
van de Russische Burgeroorlog; raakt betrokken bij
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de communistische avant-garde, en zoekt zijn
toevlucht in de armen van een mooie Georgische
vrouw. Pas na allerlei omzwervingen keert hij vanuit
Siberië terug naar Wenen. Maar in de
tussenliggende jaren is de vertrouwde wereldorde in
elkaar gestort en komt Tunda nergens meer aan.
Bakoe, Moskou, Wenen, Parijs elke stad blijkt
slechts een volgende etappe op zijn odyssee. 'Vlucht
zonder einde' verscheen in 1927 en is wellicht de
meest persoonlijke roman van journalist en
romancier Joseph Roth (1894-1939). Met de
eindeloze omzwervingen van Franz Tunda
voorspelde Roth zijn laatste levensjaren die hij
afwisselend in Oostende, Amsterdam en Parijs
doorbracht. In deze laatste stad overleed Roth onder
armoedige omstandigheden.
Praktische gids voor startende ondernemers voor
het opstellen van een ondernemingsplan.
Een jongen (ik-figuur) krijgt van zijn hondje Kipper
een blauwe, wel heel bijzondere, ballon.
Prentenboek met grote waterverfafbeeldingen. Vanaf
ca. 3 jaar.
Al meer dan dertig jaar weten we dat er een
klimaatcrisis aan zit te komen, maar met die kennis
hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta Thunberg
‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren wereldwijd
haar voorbeeld volgden, begon de urgentie van de
situatie werkelijk door te dringen – en nog gaan de
meesten van ons door met leven zoals we dat altijd
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al hebben gedaan. Naomi Klein schrijft al tien jaar
over het klimaat. Tien jaar waarin de aarde
onherstelbare schade heeft opgelopen en de
politieke landkaart ingrijpend is veranderd. Te lang
hebben we het economische systeem van
ongelimiteerde consumptie en ecologische uitputting
in stand gehouden. Voor Klein – en voor steeds
meer mensen – is er maar één conclusie mogelijk:
de economische, sociale en ecologische crises waar
we ons in bevinden, houden sterk verband met
elkaar. We moeten onze beschaving ingrijpend
veranderen. Het is tijd voor een nieuwe groene
politiek.
Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd,
precies, stipt en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs
dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke
mooie benen heeft, tot een vriend hem daarop wijst.
Dezelfde vriend die haar wel eens mee uit wil
nemen. Wát? Nooit van Jakes leven! Als er íémand
uitgaat met zijn mooie onschuldige Emily, dan is hij
het zelf. Hoewel Emily zich gevleid voelt door Jakes
onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze
weet immers hoe snel en nonchalant hij zijn affaires
in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar
anders gaan?
De Engelse Angela Clark heeft een droomleven in haar
lievelingsstad New York. Niet alleen krijgt ze een
opdracht aangeboden van het tijdschrift Belle, de bijbel
voor iedere modeliefhebber, haar sexy vriendje Alex
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vraagt haar ook nog mee naar de meest romantische
stad ter wereld: Parijs! Angela neemt beide uitnodigingen
gretig aan. Terwijl ze de hipste plekjes in het mekka van
de modewereld opzoekt, besluit ze dat ze wel aan dit
leventje kan wennen. Maar er lijken kwade krachten in
het spel die Angelas geluk proberen te saboteren. En
dan ontdekt ze ook nog eens dat Alex een rendez-vous
met zijn ex-vriendin heeft...
Een jonge Turkse immigrante in Duitsland overdenkt
haar leven, terwijl ze wacht op een medische ingreep.
***Includes Practice Test Questions*** CHFM Exam
Secrets helps you ace the Certified Healthcare Facility
Manager Exam, without weeks and months of endless
studying. Our comprehensive CHFM Exam Secrets
study guide is written by our exam experts, who
painstakingly researched every topic and concept that
you need to know to ace your test. Our original research
reveals specific weaknesses that you can exploit to
increase your exam score more than you've ever
imagined. CHFM Exam Secrets includes: The 5 Secret
Keys to CHFM Exam Success: Time is Your Greatest
Enemy, Guessing is Not Guesswork, Practice Smarter,
Not Harder, Prepare, Don't Procrastinate, Test Yourself;
A comprehensive General Strategy review including:
Make Predictions, Answer the Question, Benchmark,
Valid Information, Avoid Fact Traps, Milk the Question,
The Trap of Familiarity, Eliminate Answers, Tough
Questions, Brainstorm, Read Carefully, Face Value,
Prefixes, Hedge Phrases, Switchback Words, New
Information, Time Management, Contextual Clues, Don't
Panic, Pace Yourself, Answer Selection, Check Your
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Work, Beware of Directly Quoted Answers, Slang,
Extreme Statements, Answer Choice Families;
Comprehensive sections including: Testing Tips, Why
Certify?, Score, Key Organizations and Acts,
Occupational Safety and Health (OSHA, Emergency
Preparedness Plans, American National Standards
Institute (ANSI, Americans with Disabilities Act, JCAHO,
Sick Building Syndrome, Energy Management and
Control System (EMCS)/EMS, Isolation Rooms,
Strategic Plans, Life Safety Plan, Waste Management
Services, Asbestos & Lead, Radiation Safety, Key
Formulas, Seven Pillars of Quality, SMART Goals,
Organizational Effectiveness, What are Ethics?, What is
Organizational Structure?, Quality Management
Principles, Training & Development, Managing Work
Motivation, Business and Its Environment,
Management/Accounting/Budgets, Budgets, FTEs,
Computerized Maintenance Management Software, and
much more...
Holly’s wereld komt op zijn kop te staan als haar dochter
Angie vertelt dat de klas van P.J., haar broertje, in
gijzeling is genomen. "Hij heeft een revolver. Hij heeft
P.J. en hij heeft een revolver." Wie is die gewapende
man? Al gauw gaan er wilde geruchten rond over de
dader in het kleine dorpje Broken Branch... Was het de
ontslagen leraar? Of de eenzame vader? De
dertienjarige Angie kan niet stilzitten en besluit haar
eigen leven op het spel te zetten om haar broertje P.J. te
redden. Heeft haar dappere missie kans van slagen?
Ontdek het in de bloedstollende thriller ‘Broer’ van
Heather Gudenkauf. Heather Gudenkauf is een
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Amerikaanse New York Times-bestsellerauteur. Ze is
wereldwijd bekend geworden door de internationale
bestsellers ‘Broer’, ‘Voor mijn zusje’ en ‘In stilte
gehuld’, waarvan de laatste genomineerd werd voor de
Edgar Award en de Goodreads Best Fiction Award. Door
haar spannende thrillers is ze bovendien verkozen tot
USA Today Bestselling Author. Heather woont in Iowa
met haar familie.
Chfm Exam Secrets Study GuideChfm Test Review for
the Certified Healthcare Facility Manager ExamMometrix
Media LLC
Think all CHFM exam study guides are the same? Think
again With easy to understand lessons and practice test
questions designed to maximize your score, you'll be
ready. You don't want to waste time - and money having to study all over again because you didn't get
effective studying in. You want to accelerate your
education, not miss opportunities for starting your future
career Every year, thousands of people think that they
are ready for the CHFM exam, but realize too late when
they get their score back that they were not ready at all.
They weren't incapable, and they certainly did their best,
but they simply weren't studying the right way. There are
a variety of methods to prepare for the CHFM
Exam....and they get a variety of results. Trivium Test
Preps CHFM Review Study Guide provides the
information, secrets, and confidence needed to get you
the score you need - the first time around. Losing points
on the CHFM exam can cost you precious time, money,
and effort that you shouldn't have to spend. What is in
the book? In our CHFM exam study guide, you get the
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most comprehensive review of all tested concepts. The
subjects are easy to understand, and fully-explained
example questions to ensure that you master the
material. Best of all, we show you how this information
will be applied on the real exam; CHFM exam practice
questions are included so that you can know, without a
doubt, that you are prepared. Our study guide is
streamlined and concept-driven - not filled with excess
junk, silly attempts at humor, or confusing filler - so you
get better results through more effective study time. Why
spend days or even weeks reading through meaningless
junk, trying to sort out the helpful information from the
fluff? We give you everything you need to know in a
concise, comprehensive, and effective package.
Dit is het eerste, los te lezen, boek in de serie ‘De
sterren van Matariki’. Reis terug naar het weidse NieuwZeeland van de 19e eeuw, waar vier mensen proberen
een nieuwe toekomst op te bouwen. Ierland, 1846.
Kathleen en Michael zijn in het geheim verloofd en willen
naar Amerika vertrekken. Michael wordt echter van
diefstal beschuldigd en ten onrechte schuldig bevonden.
Hij wordt voor straf naar Australië verbannen. Kathleen
blijft achter, zwanger en ontroostbaar. Door de
omstandigheden gedwongen trouwt Kathleen met Ian,
een veehandelaar. Aan de andere kant van de wereld is
het Michael met hulp van de Engelse Lizzie gelukt om te
ontsnappen en naar Nieuw-Zeeland te vluchten. De twee
vroegere geliefden lijken voorbestemd elkaar nooit meer
te zien. Maar dan besluit Ian om de stap naar de nieuwe
wereld te wagen: samen met Kathleen emigreert hij naar
Nieuw-Zeeland... ‘De sterren van Matariki’ is de tweede
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serie van Sarah Lark die zich in het Nieuw-Zeeland van
de negentiende eeuw afspeelt, en bestaat uit drie
boeken: ‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’ en ‘De dag van de zonnewende’.
Onvoorwaardelijke liefde, sterker dan geheimen.
Samantha Owen was niet van plan ooit terug te keren
naar het eiland Nantucket. Maar wanneer haar stiefvader
overlijdt en haar een huisje nalaat, gaat ze toch. Als
alleenstaande moeder kan ze het geld namelijk goed
gebruiken. Romantiek aan de kust de geur van zout en
rozen Samantha reist naar Nantucket om het huisje op te
knappen voor de verkoop. Wat ze niet kan vermoeden, is
dat haar jeugdliefde nog steeds twee deuren verderop
woont. Landon Reed haalt alle gevoelens van vroeger
weer bij haar naar boven. Terwijl hun romance steeds
verder opbloeit, wordt het voor Samantha moeilijker en
moeilijker om de reden van haar toenmalige vertrek van
het eiland voor Landon voor zichzelf te houden. Is hun
liefde sterk genoeg om de geheimen, die Samantha al
die jaren heeft verborgen, te overleven? Denise Hunter
woont met haar man en drie zonen in het Amerikaanse
Indiana. Schrijven is haar lust en haar leven. In haar
boeken beschrijft ze vaak de romantische omgeving
Nantucket. Eerder verschenen drie vervolgdelen over de
zussen Landin: 'Hanna s bestemming', 'Natalies nieuwe
begin' en 'Paula s geheim'.
Historische beschrijving van het Zuid-Franse
katharengebied.
'De thrillers van Preston & Child steken met kop en
schouders uit boven die van hun concurrenten.'
Publishers Weekly In Het verdwenen eiland krijgt Gideon
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Crew een onmogelijke opdracht: een pagina stelen uit
het Book of Kells, een zwaar beveiligd, geïllumineerd
manuscript van onschatbare waarde. Onder de kostbare
versieringen blijkt een oude zeekaart schuil te gaan die
dateert uit de tijd van de oude Grieken. De kaart wijst de
weg naar de vindplaats van een mysterieus 'remedium',
materie die de wereld kan veranderen, en die misschien
Gideons leven kan redden. Samen met zijn partner Amy
volgt Gideon een raadselachtig spoor naar een
onbekend eiland in de Caribische Zee. Daar vinden ze
het bewijs dat de Griekse koning Odysseus tijdens zijn
omzwervingen de Nieuwe Wereld al had bereikt. Het
besef dat ze in de voetsporen treden van de Odyssee is
verbijsterend, maar wordt gevolgd door een nog grotere
ontdekking voor de mensheid - die echter eerst Gideon
en Amy een wisse dood in zal jagen... 'Beeldend
geschreven, spectaculaire actie.' - VN Detective &
Thrillergids over Gideons wraak Douglas Preston &
Lincoln Child zijn al jaren een succesvol schrijversduo en
hun thrillers verschijnen in achttien landen.
Donder en Bliksem waren al dien tijd in Italië geweest,
en zij kwamen ook in ongelegenheid. Hun moeder had
de tweelingen opgesloten in een vulkaan, om hen tot den
zomer van de baan te houden; want dàn zouden zij weêr
nuttig zijn. Daar beneden vonden zij speelmakkertjes, die
hen behaagden, en hadden zij een vroolijken tijd: zij
stoeiden en kookten en rommelden, en zonden golven
heete lava en asch naar boven, om de lieden in den
omtrek te verschrikken. Dit verveelde hen ten laatste en
toen beraamden zij het plan, om een aardbeving te doen
ontstaan en daarbij zelven de vlucht te nemen. Zij
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schopten en trapten dus, als kinderen, die onder de
dekens een beenengevecht houden, en de aarde
dreunde ervan. Het vuur raasde, Donder rommelde en
Bliksem vloog op en deed pogingen om het deksel van
den vulkaan af te werpen. Ten laatste gelukte dat, en zij
stormden naar buiten met zulk een vreeselijk lawaai, dat
de arme menschen het einde der wereld nabij waanden.
Steden werden verwoest, heuvels werden verplaatst, de
zee stroomde landwaarts in, asch en steenen bedekten
een geheele landstreek en vernieling en wanhoop
heerschten overal.
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