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Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de
klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een eigentijdse,
spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft
gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het
koninkrijk van Phthia om daar op te groeien met godenzoon
Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat
Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de
jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate
ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles'
moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan
stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is
ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te
wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het
leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus,
verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met
hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal
testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
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?
In de ruïnes van een stad, verwoest door droogte en oorlog,
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probeert een jonge vrouw te overleven. De stad zucht onder
het tirannieke bewind van een gigantische moordzuchtige
beer, het resultaat van bizarre experimenten door een
mysterieus biotechbedrijf. De jonge vrouw, Rachel, vindt op
een dag een vreemd diertje in de vacht van de beer. Ze
noemt het Borne en neemt het mee naar huis. Het is
onduidelijk of Borne een plant of een dier is, maar het
wezentje oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit.
Het groeit en ontwikkelt zich, leert spreken, en wordt
nieuwsgierig naar de buitenwereld. Rachel is ontroerd door
zoiets onschuldigs, een teken van schoonheid in een ellendig
bestaan. Maar niets is wat het lijkt. De aanwezigheid van
Borne zal de vergeten en verloren geheimen van de stad
blootleggen en daarmee Rachels leven voor altijd
veranderen.
De avond is ongemak is het schrijnende verhaal van een
religieus boerengezin dat wordt getroffen door de dood van
een kind. Matthies komt op een dag niet meer terug van het
schaatsen en laat zijn zusje Jas in totale verwarring achter.
Door de ogen van de tienjarige Jas zien we hoe de
familieleden elk op hun eigen manier omgaan met het verlies.
Vader en moeder zijn volledig verlamd door verdriet en zien
niet hoe Jas en haar zusje Hanna en haar broer Obbe
ondertussen langzaam ontsporen. Onder leiding van Obbe
ondernemen ze morbide experimenten met dieren en Hanna
en Jas dromen hartstochtelijk van een Redder, een man als
Boudewijn de Groot, een man die hen mee kan nemen naar
de Overkant en hen in kan wijden in de geheimen van hun
seksualiteit.
De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door
bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J.
Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen
verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur
van Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan, de
Page 2/15

Get Free Cips Past Papers Exam
koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een
jaar en een dag is hij slechts een marionet, terwijl Jude over
zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden
aan hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de
slinkse Cardan, die tot alles in staat is om zijn macht terug te
krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had
kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in leven
wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en haar
gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl
Jude al haar sluwheid inzet om te overleven, tikken haar
dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het
eerste deel van de internationale fantasysensatie Elfhame
verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het
Parool ‘Een fantastische reis naar een huiveringwekkend
elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige
personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te
zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage,
dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet
wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’
**** Hebban.nl ‘De wrede prins is bewonderenswaardig, vol
spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de
bovenste plank.’ NBD Biblion
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen
woont met haar moeder en haar zusje in het 12e en armste
district van Panem. Daar heerst het keiharde regime van het
welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse Hongerspelen
moeten twaalf jongens en twaalf meisjes in een
gemanipuleerde arena de strijd aan gaan op leven en dood.
Zo begeeft ook Katniss zich onder het oog van de hele
bevolking in de gemanipuleerde arena. Gevangen in een
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meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tv-beelden
en corrupte politici staat ze voor de vraag: hoe ver ga je om
te overleven?

Het boek Over groei en vorm is een van de
meesterstukken uit de twintigste eeuwse
wetenschappelijke literatuur.
Op een mistige ochtend, op een van de slagvelden
van de Eerste Wereldoorlog, blaast kapitein Armand
op zijn fluit. Alfa Ndiaye en Mademba Diop, twee
Senegalese soldaten die ver van huis vechten voor
de Franse overwinning, springen samen met hun
kameraden op uit de loopgraven om de Duitsers te
lijf te gaan. Enkele seconden later ziet Alfa hoe
Mademba, zijn jeugdvriend, zijn meer-dan-eenbroer,
dodelijk gewond ter aarde stort. Alfa blijft achter in
de waanzin van de oorlog en is vastbesloten om
Mademba te wreken. Als hij daarmee zijn
kameraden schrik aanjaagt wordt hij overgebracht
naar het lazaret, achter de linies, weg van het
slagveld. Ver van huis, op een vreemd continent en
omgeven door mensen met een andere huidskleur,
die een taal spreken die hij nauwelijks beheerst,
vertelt Alfa zijn verhaal - dat van Afrikaanse soldaten
die met een geweer in de ene en een kapmes in de
andere hand werden gebruikt voor de
oorlogsmachinerie. David Diop laat ons in een
hypnotiserende stijl en in poëtische en precieze taal
zien hoe ver de liefde voor een dierbare kan gaan.
Meer dan een broer is nu al een moderne klassieker,
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een hernieuwde aanklacht tegen de verschrikkingen
van de oorlog.
This book is about the conjunction of two of the most
powerful cultural forces of our times - sport and
media. The book is divided into two parts: the first,
'Making Media Sport', and the second, 'Unmaking
the Media Sports Text'. In linking how media sport is
produced with what it produces, this lively
introduction to sport and the media helps us to
understand the cultural power and influence of the
sports image and the sports page.
In de nabije toekomst maken jongeren de straten
onveilig. Een van de bendeleiders wordt opgepakt
maar maakt ook in detentie amok. De overheid
besluit tot een wetenschappelijk experiment: geweld
moet hem wezensvreemd worden. Maar niet alles
verloopt volgens plan. Dit legendarische boek gaat
over de vrije wil, puberteit en genetische dispositie
voor misdaad en geweld. Maar ook over wanhoop,
sadisme en fascisme. En wraak. Veel grotere
thema's zijn er niet. Met zijn nadsat, een sociolect
dat de hoofdpersonen onderling spreken, schiep
Burgess bovendien een straattaal van teenagers
gone bad. Ultrageweld is van alle tijden. Lees en
huiver. Vijftig jaar na publicatie van het origineel
verschijnt eindelijk de Nederlandse vertaling die de
roman verdient. Hun grote staat van dienst, hun
virtuositeit, hun taalgevoel en hun inventiviteit maken
Harm Damsma en Niek Miedema tot de ideale
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vertalers van A Clockwork Orange.
Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de
eerste anti-utopische roman. Hij speelt in de
toekomst, ongeveer duizend jaar na nu, in de
Eenheidsstaat. Alle huizen zijn van glas, de
bewoners leven volgens een strikt rooster. Er wordt
gewerkt aan de Grote Operatie, waarbij mensen hun
fantasie wordt afgenomen. De hoofdpersoon, d-503,
wordt verliefd op de kritische i-330, waardoor zijn
loyaliteit aan de staat in gevaar komt. Wij kon niet in
de Sovjet- Unie verschijnen, maar werd wel in onder
andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk heeft het
boek zowel Aldous Huxley als George Orwell
beïnvloed.
Sarat Chestnut is een eigenzinnig kind van zes als
de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog uitbreekt.
Fossiele brandstoffen zijn verboden, de kusten van
het continent zijn verzwolgen door de stijgende
zeespiegel en op drift geraakte drones zaaien dood
en verderf. Wanneer de familie Chestnut in een
vluchtelingenkamp gaat wonen, verandert Sarat in
een jong meisje vol woede. Ze neemt een besluit dat
dramatische consequenties heeft, niet alleen voor
haar en haar familie, maar voor het hele land.
Wat als de geschiedenis zoals wij die kennen nooit heeft
plaatsgevonden? In deze nachtmerrieachtige dystopie
hebben Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog
gewonnen. Noord-Amerika is opgedeeld in verschillende
territoria: de westkust is Japans grondgebied, de
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oostkust maakt deel uit van het enorme nazirijk. In een
neutrale bufferzone tussen beide wereldmachten woont
de mysterieuze schrijver van een underground bestseller
op een bewaakt landgoed, Het Hoge Kasteel. Zijn
immens populaire boek, dat verboden is door de
Duitsers, is een herschrijving van de geschiedenis,
waarin de asmogendheden wél verslagen zijn. Maar
bestaat hij wel echt? En is hij wel wie hij zegt dat hij is?
De man in het hoge kasteel biedt een verontrustende
inkijk in een alternatieve wereld. Onze 'echte'
geschiedenis is in een duister verleden veranderd en de
vraag rijst of de werkelijkheid er eigenlijk wel toe doet.
This paper examines whether macroeconomic
convergence is an automatic outcome of forming a
currency union by combining an analysis of real interest
parity (RIP) in the EU with the argument for the
endogeneity of the Optimum Currency Area (OCA)
criteria. Using the DF-GLS and the CIPS* panel unit root
test, RIP is tested for a sample of Euro area and nonEuro area EU member states with respect to Germany
for key sub-periods covering 1979 M3 - 2005 M12. RIP is
not found to hold for most of the sample between 1979
M3 and 1998 M12. There is evidence in favour of RIP for
most of the Euro area sample during the 1999 M1 - 2005
M12 sub-period, exceptions being Ireland, Italy and
Spain. RIP does not hold for any of the non-Euro area
countries during the same period. This indicates some
support for the endogeneity hypothesis, with the caveat
that certain country-specific issues can seriously hinder
the “automatic” integration process. -- Real interest
parity ; OCA Criteria ; European Monetary Union ; Unit
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root tests.
Mitchells grootste bestseller wereldwijd, met meer dan
50.000 exemplaren verkocht in Nederland en
Vlaanderen Wolkenatlas is alleen al door zijn
‘matroesjka’-structuur uniek. Vijf verhalen worden
verteld tot de helft: het avontuurlijke reisjournaal uit 1850
van notaris Ewing, de hilarische brieven van de
musicerende oplichter Frobisher, de thriller van
roddeljournaliste Luisa Rey, de krankzinnige lotgevallen
van uitgever Cavendish en het vraaggesprek met de
kloon Sonmi-451. Het zesde verhaal speelt ver in de
toekomst, wanneer de mensheid bijna ten onder is
gegaan. Vanaf dat moment rondt Mitchell de andere
verhalen af en voert hij de lezer door alle genres terug in
de tijd. De pers over Wolkenatlas: ‘Een meesterwerk.’
Vrij Nederland ‘Onwaarschijnlijk goed is deze roman.’
NRC Handelsblad ‘Een briljant boek.’ de Volkskrant
Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhametrilogie Verbannen, krachteloos en nog even sterfelijk als
altijd probeert Jude Duarte haar leven weer op te
pakken. Als het verraad van Cardan haar één ding heeft
geleerd, is het wel dat macht makkelijker te verwerven is
dan vast te houden. Maar Jude is allesbehalve van plan
zich gewonnen te geven. Als haar tweelingzus Taryn
onverwacht op de stoep staat – in levensgevaar en met
een afschuwelijk geheim – vormt zich het eerste idee
voor een meesterlijk plan om alles te herwinnen wat
Cardan haar heeft afgenomen. Om haar zus te redden,
zal Jude opnieuw moeten doordringen tot het hof van de
elfen en haar gevoelens voor Cardan onder ogen zien.
Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft
Page 8/15

Get Free Cips Past Papers Exam
achtergelaten. Het land balanceert op het randje van
oorlog en zodra Jude een stap over de grens zet, raakt
ze verstrikt in een bloederig politiek conflict. Terwijl een
krachtige vloek wordt ontketend en de spanningen een
hoogtepunt bereiken, moet Jude voor eens en voor altijd
kiezen tussen haar ambitie en haar hart. In de pers ‘De
internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een
limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool
‘Verraad, liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faeriewereld van Holly Black heeft het allemaal. Een sinister
en meedogenloos prachtig verhaal dat je in één keer
uitleest.’ Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel
‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass
vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets
voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer
over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart
baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder
vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is
het verhaal van een van de weinige overlevenden,
Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele einzelgänger
die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de
ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen,
tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren
ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een
nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980)
was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde
blijft altijd bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman.
Het boek was na publicatie in 1949 een ‘instant classic’.
In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy
Award voor.
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Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos
tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor iedereen
die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap
voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste
de baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven
ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen –
voor hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts
ingehaald door nieuwkomers die, met aanpassingen aan
de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te
vinden. Denk aan Apple en Tesla, die respectievelijk de
telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker
Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en
wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen.
Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor
ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een
bron van inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te
verslaan’.

DE MARATHON: de af te leggen afstand is 700
kilometer. DE REGELS: Er mag niet langzamer dan
6 km per uur gelopen worden; men moet blijven
bewegen; er zal slechts één winnaar zijn. Bij
overtreding krijgen de deelnemers drie
waarschuwingen. De vierde is de laatste en
definitief, de kogel. DE DEELNEMERS: honderd
zorgvuldig geselecteerde jongeren, onder wie de
zestienjarige Ray Garraty. Een gruwelijke afvalrace
gaat beginnen 'Stephen King is een regelrecht
fenomeen.' De Morgen Stephen King (1947) heeft
meer dan tweehonderd verhalen geschreven,
waaronder vijftig thriller- en fantasytitels, alle
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wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy
is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat
voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige
stijl, pakkende personages en genoeg materiaal om
een avond lang over te praten.’ – Ionica Smeets in
de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over
het land is geraasd, doorkruisen een man en zijn
zoontje het doodse Amerikaanse landschap. In deze
met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg
naar het zuiden. Het enige wat hen rest is te
overleven in de snijdende kou, zonder elkaar te
verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een
bespiegeling over de dunne scheidslijn tussen
beschaving en woestenij, en over de alomvattende
en soms beangstigende liefde die een kind voor zijn
ouders voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme
Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige
ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze.
‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal
komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene
kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden,
in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En:
verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet
Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet
van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de
geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime
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tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De
geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig,
spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder
kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan
Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst
in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal
over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat
een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd
betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
De vrouw in het zwart(the woman in black)Luitingh
Sijthoff
Who's Who in Canadian Business, now in its 21st
year, is a comprehensive and independent guide to
Canada's business elite. Listing over 5,000 corporate
and entrepreneurial leaders, each with a detailed
biography and contact information, this directory is
an excellent resource for anyone needing
information on Canada's business world.
Biographies include such information as current
employment, address, education, career history,
publications, favourite charities, and honours. Those
listed are included because of the positions they hold
in Canadian business and industry, or because of
the contributions they have made to business in
Canada. The directory is updated annually; new and
updated biographies are marked for easy reference.
Page 12/15

Get Free Cips Past Papers Exam
All biographies are indexed by company name.
Included in this edition is the PROFIT 100 / Next 100
listing of Canada's fastest-growing companies, as
well as a list of professional associations, each with
full address, contact names, and a brief description.
Het korte leven van Shakespeare's zoon Hamnet die
in 1596 op 11-jarige leeftijd stierf, waarschijnlijk aan
de pest.
De jonge jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de
begrafenis van Alice Drablow bij te wonen en haar
nalatenschap uit te zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter
de gesloten luiken van haar grote huis tragische geheimen
schuilgaan. Pas wanneer hij bij de begrafenis een glimp
opvangt van een jonge vrouw met een uitgeteerd gelaat, die
geheel gekleed is in het zwart, bekruipt hem een
ongemakkelijk gevoel
Madhuri Vijay beschrijft op prachtige wijze de zoektocht van
een jonge vrouw naar een verloren figuur uit haar kindertijd
Na haar moeders dood reist Shalini, een bevoorrechte en
rusteloze jonge vrouw uit Bangalore, naar een afgelegen
himalayadorp in Kasjmir, de woelige noordelijke regio van
India. Ze gelooft dat het verlies van haar moeder verband
houdt met de verdwijning van Bashir Ahmed tien jaar
geleden. Deze charmante kasjmierverkoper bezocht vroeger
regelmatig haar ouderlijk huis. Maar hij blijkt niet gemakkelijk
te vinden en tijdens haar reis wordt Shalini geconfronteerd
met de politieke onrust in Kasjmir, en de consequenties voor
de familie die haar in huis neemt. Wanneer het leven in het
dorp steeds meer beladen wordt en oude conflicten dreigen
uit te barsten in geweld, voelt Shalini zich gedwongen keuzes
te maken. Keuzes die gevaarlijke gevolgen hebben voor de
mensen van wie ze is gaan houden. In Het verre veld
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verweeft Madhuri Vijay op meesterlijke wijze de Indiase
politiek in meeslepend proza over verdriet, schuld en de
grenzen van mededogen. ‘Een krachtige bespiegeling op de
chaos van goede voornemens. Een meesterlijke roman.’ The
Observer ‘Vijay is een moeiteloos zelfverzekerd prozaauteur. Het verre veld werpt licht op de vervolgingen in
Kasjmir, maar het gaat in de kern over de onbuigzame
klassenwetten die in heel India gelden.’ The Wall Street
Journal
In De vijf frustraties van teamwork legt Patrick Lencioni de
kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de
hand van deze parabel, waarin Catherine Petersen als ceo
een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt
dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg
openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden
worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek
aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en
niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat middels dit verhaal
zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je
kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit.
Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in
of met teams werkt.
This study guide for the elective module Socially Responsible
Warehousing and Distribution (L3M6) forms part of the CIPS
Level 3 Certificate in Procurement and Supply Operations
qualification. The study guide follows the syllabus guide with
a chapter dedicated to each of the learning outcomes. On
completion of this book you will: understand the concepts of
sustainability and corporate social responsibility (CSR);
understand environmental impacts; understand methods for
the storage and movement of inventory.
In een nabije toekomst waarin boeken collector s items zijn
geworden en technologie ons leven beheerst, breekt een
mysterieus virus uit waardoor mensen wartaal beginnen uit te
Page 14/15

Get Free Cips Past Papers Exam
slaan.Terwijl het virus om zich heen grijpt, zoekt Ana
wanhopig naar haar vader Doug. Doug werkte aan de laatste
gedrukte editie van de North American Dictionary of the
English Language toen hij plotseling verdween. Met zijn
verdwijning lijkt ook het lemma waarin hij werd genoemd te
zijn gewist. Samen met de verlegen lexicograaf Bart moet
Ana haar weg zien te vinden in een wereld waarin
communicatie allengs onmogelijk wordt en iedereen om haar
heen een reden lijkt te hebben om tegen haar te liegen.Het
laatste woord is een filosofische parabel over leven in een
digitaal tijdperk, een literaire thriller voor liefhebbers van taal
en een prachtige liefdesgeschiedenis.
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