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Een aan lager wal geraakte Engelsman van middelbare leeftijd gaat op onderzoek uit als
enkele ex-collega's, allen briljante wetenschappers, vermoord zijn.
#1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een nacht stuit de
drieëntwintigjarige April May op een gigantische sculptuur, die als vanuit het niets opeens
midden in Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van onverzettelijke beeld, dat ze de naam
Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het op YouTube. Het filmpje gaat viral als blijkt dat er
ook in andere steden in de wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op
slag beroemd en staat vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media
steeds meer toeneemt, probeert April erachter te komen wat de Carls zijn, waar ze vandaan
komen en vooral wat ze willen.
Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de belangrijkste theorieën over de
werking en de invloed van massamedia.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het
feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Daarin
trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten
ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen
koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als
mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw
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kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de
wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Een gewonde legerofficier wordt liefderijk verzorgd door een generaalsvrouw en haar dochter.
A guide to programs currently available on video in the areas of movies/entertainment, general
interest/education, sports/recreation, fine arts, health/science, business/industry,
children/juvenile, how-to/instruction.
De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de
wereldwijde computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek Mobiele
communicatie uitgebreid de huidige stand van zaken in de technologie en het onderzoek van
mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde achtergrond van het
vakgebied. In het boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele en draadloze
communicatie besproken, van signalen en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die
applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van digitale data. Schiller illustreert
de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van diverse didactische hulpmiddelen,
waardoor het boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit
boek:nieuw materiaal van derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van
UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates:
802.11a, b, g en HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15, profielen
en applicatiesuitgebreide behandeling van ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting WAP 2.0.
Een must voor alle liefhebbers van 'Downton Abbey', dat zijn de 'Cazalet-kronieken' van
Elizabeth Jane Howard. De nadagen van het victoriaanse Engeland en de eerste onzekere
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jaren na het einde van de oorlog vormen de achtergrond van deze vijfdelige serie die de
periode 1937-1956 omspant. In ‘Bevrijding’, het vierde deel in de serie, is de oorlog voorbij,
maar voor de Cazalets is het leven er niet per se makkelijker op geworden. Rupert moet weer
wennen aan het burgerbestaan in Engeland. Zijn vrouw Zoë en hij koesteren allebei een
ongemakkelijk geheim. Louise zit vast in een liefdeloos huwelijk en is naarstig op zoek naar
een uitweg, terwijl Clary en Polly volwassen worden in een wereld die voorgoed is veranderd.
Ondertussen moeten hun ouders beslissen waar ze in Londen gaan wonen en breekt voor
Edward het uur van de waarheid aan ten aanzien van zijn huwelijk. En op de achtergrond valt
het Engelse wereldrijk uit elkaar.
‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.’ Cosmopolitan Emily
Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly vaarwel zei, werkt ze als
imagomanager voor de hotste sterren van Hollywood. Maar de volgende generatie ligt op de
loer. Emily heeft een klapper nodig om relevant te blijven. Een klapper zoals topmodel Karolina
Hartwell. Karolina heeft het allemaal: een fantastische man, een prachtig kind, een succesvolle
modellencarrière... en een strafblad. Als ze onterecht beschuldigd wordt van rijden onder
invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als haar huwelijk. Emily ziet haar kans
schoon. Samen met gezamenlijke vriendin en ex-topadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina
te hulp. Onder het genot van ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie vrouwen alles op alles
om erachter te komen wie Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste wraak die
Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda
Priestly? De pers over Leugens en lattes ‘Weisberger is terug met een uitstekend Pradavervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes worden.’ Library Journal ‘Lauren
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Weisberger heeft de scherpste en grappigste pen van allemaal: ik ben gek op haar.’ Jenny
Colgan, auteur van Café Zon & Zee ‘Vlot, grappig en vol goede roddels. Een must-have.’
PopSugar
Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op
het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus
MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan
weigeren: een kans op een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het
leven van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een
blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar
algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als
in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij
driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen
achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de
besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad
‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire
‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld
van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet verlangen naar meer.’
Publishers Weekly
De debuutroman ‘Nog vijf dagen’ van Julie Lawson Timmer is perfect voor fans van Jojo
Moyes’ ‘Voor jou’ en Lisa Genova’s ‘Ik mis mezelf’. Mara, een 42-jarige succesvolle
advocaat, lijdt aan de ziekte van Huntington – een ongeneeslijke ziekte die haar van de
controle over haar lichaam berooft. Over vijf dagen neemt ze afscheid van haar man Tom en
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dochtertje Lakshmi. Scott en zijn vrouw Laurie nemen over vijf dagen afscheid van hun
pleegzoon Curtis, die teruggaat naar zijn biologische moeder die dan vrijkomt uit de
gevangenis. Scott en Mara kennen elkaar van een internetforum voor ouders van
geadopteerde kinderen, en ze delen een bijzondere vriendschap. Terwijl hun werelden volledig
op hun kop staan, proberen ze tegelijk de laatste dagen met hun geliefden zo gewoon mogelijk
te houden. ‘Nog vijf dagen’ is een ontroerende, rauwe roman over afscheid nemen en hoe het
is als je de controle over je leven verliest.
Voorzien van vele grappige kleurentekeningen komen allerlei onderwerpen aan de orde die te
maken hebben met puberteit en seks. Vanaf ca. 12 jaar.

Boone and Kurtz's Contemporary Business 2003 has proved to be the premier
introduction to business text and package, edition after edition. With each new
edition, this best-selling author team builds and improves upon their past
innovations, creating the most technologically advanced, student friendly,
instructor supported text available. Contemporary Business 2003 is packed with
innovation, giving students up-close, hands-on experience with the dynamic
world of business. As the hundreds of footnotes reveal, the text is as up to the
minute as publishing will allow. Instead of just offering students a glimpse of the
21st century marketplace, this updated text provides a firsthand, personal
experience, enabling readers to feel the excitement of wrestling with real-world
business issues.
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Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen wil en dank terug naar de
kleine stad in de Appalachen waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge
gezin hoog op een berg in een immens huis van staal en glas. Daar groeit Henry
op onder de schrijftafel van deze briljante en overambitieuze man. Als een
sterfgeval in de familie zijn vader op angstaanjagende wijze de weg doet
kwijtraken, verandert ontzag in afkeer en vlucht Henry, om pas vele jaren later
terug te keren als ook hij gedwongen wordt thuis te komen. Een andere stilte is
een pageturner over vaders en zonen, gefnuikte ambities en het verlangen naar
een thuis. Om met The New York Times Book Review te spreken: ‘Deze roman
schenkt de lezer hetzelfde plezier als klassieke familieromans, door de
stilzwijgende overtuiging die eruit spreekt dat je familie je lot is. Een andere stilte
is het werk van een zeer groot talent.’
Includes entries for maps and atlases.
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
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die steeds gewelddadiger wordt. Als de totale vernietiging onontkoombaar lijkt,
moeten ze vertrouwen op hun geloof en de soevereiniteit die hun toegezegd is.
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om
een verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met hilarische en
inspirerende verhalen levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken als
‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor losers’ en ‘Het was de schuld van mijn
onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een transformerende tour. Ze laat je
zien hoe je je financiën, relaties en carrière een boost geeft en eigenlijk alle
geweldige dingen kunt krijgen waar je naar verlangt. Ben je bang om gezien te
worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een
scepticus en heeft daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen
zonder een new age-sausje. Na het lezen van dit boek ben je een badass, ken je
jezelf en snap je waarom je dingen doet, weet je te houden van de dingen die je
niet kunt veranderen en de dingen te veranderen waar je niet van houdt, en hoe
je het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op was.
Study Guide for Boone/Kurtz's Contemporary Business 2006South-Western
PubContemporary Marketing
Products often begin their lives as something extraordinary and as they grow they continue to
evolve. The most successful products in the marketplace are those that know their strengths
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and have branded and marketed those strengths to form a passionate emotional connection
with loyal users and relationships with new users every step of the way. In CONTEMPORARY
MARKETING, 13e, students will find a text that includes everything they need to know in order
to begin a marketing career, as well as things that will help them understand how to look at
their own studies and their own careers as a marketing adventure. All the components of the
marketing mix are included along with a lot of other compelling and thought-provoking ideas
and concepts. Since its first edition, CONTEMPORARY MARKETING continues to showcase
the foundations of marketing principles while featuring the newest trends and research in the
discipline.
`Ik ben nog maar vijftien. Dat is alles wat ik eruit krijg. Hij knikt langzaam, alsof hij me goed
begrijpt. `I know. Maar we hebben nog maar 72 uur en jij bent de enige die dit kan. Weten
wanneer iemand liegt. Jessie ontdekt dat zij dat feilloos kan. Maar er zijn ook anderen die van
haar gave weten. Een geheime organisatie van Truth Wizards heeft Jessie op het oog voor
een gevaarlijke missie. Een dodelijk griepvirus waart door de straten. Er is maar één bedrijf dat
een virusremmer in handen heeft. Maar spreken de makers wel de waarheid? Alleen Jessie
kan hen ontmaskeren. En wat heeft haar vader met Het Virus te maken?
Stiefbroer en stiefzus Rory en Dafne gaan onderzoeken hoe het nu eigenlijk zit met de
verdwijning van de vader van Rory en het dodelijke busongeluk van Dafne's moeder. Vanaf ca.
12 jaar.
Verdwaal opnieuw in de prachtig gecreëerde konijnenwereld van Richard Adams
Waterschapsheuvel is het geliefde verhaal van een groep konijnen die onder leiding van
opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een nieuwe woonplaats. Onderweg moeten ze talloze
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gevaren trotseren, maar uiteindelijk vinden ze een prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw
bestaan opbouwen. Daar wacht hun echter de grootste strijd ooit... Het verhaal van
Waterschapsheuvel is een knappe parabel over leiderschap en democratie, over moed en
vriendschap. Het is een loflied op de Engelse natuur, dat veel overeenkomsten vertoont met
het Nederlandse landschap. Al decennialang zijn miljoenen lezers geboeid door de
avontuurlijke zwerftocht en de karakters van de konijnen, die hun eigen taal, geschiedenis en
folklore hebben. De pers over Waterschapsheuvel ‘De fabelachtige kracht van dit boek schuilt
in de door vrijwel alle critici geprezen authenticiteit waarmee gedrag en gewoonten van het
konijn, de omgeving waarin het leeft en de relaties tot andere dingen worden beschreven.’
Martin Ros in NRC Handelsblad ‘In de traditie van De wind in de wilgen en In de ban van de
ring, en toch weer anders. Adams is in de eerste plaats een voortreffelijk verteller.’ The
Economist ‘Een geweldig boek. Er wordt een zeer geloofwaardige nieuwe wereld gecreëerd,
waarin zeer zeker een goed onderbouwde aanklacht tegen de mensheid doorklinkt.’ The
Guardian
Ooit werkten gepassioneerde wetenschappers uit vele landen voor het eerst samen om de
grootte van ons zonnestelsel te bepalen. Ze wilden de geheimen van het heelal doorgronden
en slaagden daarin, ook al lagen piraten, tegenslag en domme pech voortdurend op de loer. In
de achttiende eeuw wist men grofweg hoe ons zonnestelsel in elkaar zat, maar niet hoe groot
het was. In 1761 en 1769 zou, voor het eerst en het laatst in honderd jaar, Venus tussen de
zon en de aarde passeren, en dat maakte een meting mogelijk. Daartoe moest men vanaf zo
veel mogelijk punten op aarde meten, op exact hetzelfde moment. Astronomen namen deze
taak op zich. Hun verhalen worden hier verteld. Eén van de hoofdrolspelers, naast onder meer
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Captain Cook en Catharina de Grote van Rusland, was Guillaume Le Gentil. Le Gentil vertrok
in 1760 uit Frankrijk naar India om daar de eerste Venusovergang mee te maken. Maar zijn
schepen werden aangevallen door zeerovers en bijna verwoest door een orkaan. Hij strandde
op Mauritius en zeilde alsnog naar India, waar vijandige Engelsen hem beletten aan land te
gaan. Hij besloot in de buurt te blijven en de overgang van 1769 af te wachten. Toen het zover
was, was het zwaar bewolkt en waren de zon en Venus onzichtbaar...
Verslag van een onderzoek van de Britse beeldend kunstenaar (1937) naar het (mogelijke)
gebruik van optische hulpmiddelen door de oude meesters bij het maken van hun werk.

Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het verhaal en bouwen de spanning
op naar een explosieve finale. Wanneer Christopher Thomas, curator van het McFall
Art Museum in San Francisco, wordt vermoord en zijn lijk in een ijzeren maagd in een
Berlijns museum wordt gevonden, is zijn vrouw Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt
berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Tien jaar later is ex-rechercheur Jon Nunn
ervan overtuigd dat men de verkeerde ter dood heeft gebracht. Hij wil iedereen die
aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf, bijeenroepen om de waarheid te
achterhalen. Maar de moordenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het
verleden begraven blijft...
In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J. Goudsblom sociale 'regimes'
waar mensen individueel en in groepsverband onder leven. Hiertoe behoren
bijvoorbeeld de schaamte en de tijdrekening, maar ook het streven naar luxe en
comfort. Hoewel al deze regimes door mensen aan elkaar worden opgelegd, kan het in
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onze beleving lijken alsof we er a
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