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Een donkere thriller over passie, vriendschap en het verleden dat je altijd
achtervolgt Tijdens zijn schooltijd is Paul door zijn oudere vriend Daniel in het
criminele circuit geraakt. Maar een kleine diefstal die ze wilden plegen is op
verschrikkelijke wijze uit de hand gelopen. Nu moet Paul getuigen tegen zijn
vriend om een gevangenisstraf te voorkomen. Louisa probeert de duistere
geheimen die ze met zich meedraagt al jaren te ontvluchten. Ze brengt haar
dagen door met het renoveren van het park rondom een oud landhuis dat op
instorten staat. Ze wordt volledig opgeslokt door de geschiedenis van het huis,
maar haar rust wordt verstoord als ze Paul ontmoet. Hij lijkt als twee druppels
water op de enige persoon van wie ze dacht dat ze hem nooit meer zou
ontmoeten. Ze krijgen een relatie, en Louisa begint te geloven dat ze weer
gelukkig kan zijn. Maar al snel wordt duidelijk dat geen van beiden het verleden
echt achter zich kan laten.
English edition: ISBN 9789048526000 In 2007 schreef Willem Middelkoop in Als
de dollar valt dat het niet de vraag was óf ons financiële systeem zou instorten,
maar wanneer. Het bleken profetische woorden. Eind 2008 waren we slechts een
paar uur verwijderd van de complete ineenstorting van ons wereldwijde
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kredietkaartenhuis. In zijn nieuwste boek, De Big Reset: Gold Wars en het
financiële eindspel, beschrijft Middelkoop de historie en problemen van ons
huidige financiële systeem en onthult hoe we voor 2020 zullen overgaan naar
een nieuw systeem. Goud heeft als enige valuta de afgelopen eeuwen haar
koopkracht behouden. Bankiers proberen de vlucht naar goud al tientallen jaren
af te remmen maar lijken deze War on Gold nu te verliezen. - Willem Middelkoop
is oprichter van het Commodity Discovery Fund en publicist. Daarnaast is hij een
veelgevraagd spreker en columnist. Hij verwierf landelijke bekendheid als
marktcommentator bij RTLZ en als regelmatige gast van "De Wereld Draait Door"
en "Pauw & Witteman". Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek "Als de
dollar valt" (2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren er na verschenen
"De permanente oliecrisis" (2008) en "Overleef de kredietcrisis" (2009) en "Goud
en het geheim van geld" (2012). In totaal verkocht hij meer dan 100.000
exemplaren van zijn boeken. http://www.willem-middelkoop.nl
Includes section "Reviews of books and documents."
De families in het rooskleurige Stonewood Heights lijken nette mensen, maar ook
zij kampen met ongepast gedonder. Ruth geeft als gescheiden moeder seksuele
voorlichting op de middelbare school in het dorp, maar niet op de conservatieve
manier dat het schoolhoofd graag zou zien. Ze leert de kinderen dat seks leuk is
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en dat ze zich hier niet voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict met
de voetbalcoach van haar dochter. Hij vertrouwt haar niet, maar de levens van de
twee raken toch met elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in ‘Lessen van onthouding’
op satirische wijze het verhaal van alle weggedrongen taboes die heersen onder
keurige families. Tom Perrotta (1961) is een gerenommeerde schrijver en
scenarioschrijver uit de Verenigde Staten. Hij is vooral bekend door zijn romans
‘Election’ (1998), ‘Brave huisvaders’ (2006), ‘The Leftovers’ (2015) en
‘Lessen in onthouding’ (2007). ‘Election’ is in 1999 verfilmd met niemand
minder dan Matthew Broderick en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. Ook
‘Little Children’ is verfilmd in 2006 met als hoofdrollen de actrices Kate Winslet
en Jennifer Connelly. Perrotta heeft hiervoor een Golden Globe gekregen en was
genomineerd voor een Academy Award. ‘The Leftovers’ is uitgebracht als serie
op HBO waar Perrotta zelf aan meewerkte.
This annually updated reader is a compilation of current newspaper, magazine,
and journal articles from the best of the public press. Some topics address are:
dealing with government and organizational behavior, public management
practices and information systems technology, along with public finance,
budgeting and Productivity Improvement. Our student Web site, Dushkin Online
(www.dushkin.com/online/), is designed to add additinal support to this title.
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De Scherpschutter is boek 1 van Stephen Kings epische fantasy-serie, De
Donkere Toren. Het vertelt het verhaal van Roland Deschain, de laatste
scherpschutter in het Midden-Land, die wraak zoekt op een mysterieuze man die
bekent staat als ‘de Man in het Zwart’. Wat volgt is een grootse, zenuwslopende
achtervolging. Maar wordt de Man in het Zwart wel gevolgd? Of lokt hij Roland
juist naar de plaats waar hij hem hebben wil? ‘Als je op zoek bent naar fantasy
met een ander smaakje, hoef je niet verder te zoeken.’ Goodreads ‘Het eerste
boek van Stephen Kings Donker Toren-serie is vreemd, eng en aangrijpend – het
perfecte begin voor een onvergetelijke reis.’ The Guardian
Ivor Tesham, een jonge, knappe en ambitieuze politicus, wil zijn minnares Hebe
Furnal een onvergetelijk en spannend cadeau voor haar verjaardag geven: ze
wordt zogenaamd ontvoerd. Terwijl Ivor met de champagne zit te wachten,
verstrijkt het tijdstip waarop Hebe zou moeten verschijnen. Pas de volgende dag
hoort hij dat de auto waar Hebe in zat, verongelukt is. De chauffeur en Hebe zijn
dood, de handlanger zwaar gewond. Geschokt door de gebeurtenis, maar vooral
bang dat uit zal komen dat hij Hebes minnaar was en achter de nepontvoering
zat, wil Ivor er alles aan doen om erachter te komen of iemand hem kan
verraden. Er is één vrouw die het zou kunnen weten, want zij was Hebes alibi op
de dagen dat deze haar minnaar zag. Maar wat weet zij precies?
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In het levensverhaal van Maria Magdalena, de hoer die een discipel van Jezus
werd, tekent zich al de strijd af van vrouwen om een aan de mannen
gelijkwaardige rol te spelen in het christendom.
Roman over de sterke familieband, die twee hoogbejaarde broers, wonend op de grens
tussen Engeland en Wales, onafscheidelijk maakt.
Sappho kan erover meepraten: stiefmoeders kunnen soms tot waanzin gedreven
worden door hun stiefkinderen. Ze vertrouwt haar dagboek haar allergeheimste
gedachten over de stiefkinderen toe, vooral over de onuitstaanbare stiefdochter Isobel.
Als de situatie in haar huis onleefbaar wordt, stopt ze al haar dagboeken in een
plastictas, dumpt die bij haar moeder, Emily, en gaat er zelf een tijdje vandoor. Emily
ziet in deze actie een onuitgesproken toestemming om de dagboeken eens even lekker
te gaan lezen. En ontdekt zo natuurlijk ook hoe Sappho over háár als moeder denkt.
Betoverend liefdesverhaal, even gewaagd en authentiek als zijn veelgeprezen debuut
Tim Farnsworth is een knappe, gezonde man van middelbare leeftijd. Zijn huwelijk met
Jane lijkt onverwoestbaar. Zijn werk schenkt hem veel voldoening, ondanks de lange
dagen die hij maakt als vennoot van een prestigieus advocatenkantoor in Manhattan.
Zijn leven is goed; hij houdt van zijn vrouw, zijn opgroeiende - soms wat opstandige,
maar talentvolle - dochter en van zijn werk. Maar op een dag staat hij op en loopt
zomaar de deur uit. En hij blijft lopen. De naamlozen is het hartverscheurende verhaal
over een leven waarin alle voorspoed vanzelfsprekend wordt gevonden, en over wat er
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gebeurt als dat leven plotseling en onherroepelijk weggenomen wordt. Ferris is een
meester in het scheppen van onvergetelijke personages. Zijn betoverende vertelkracht
is afwisselend hilarisch en ontroerend. De naamlozen is een imponerende roman over
liefde, familiebanden, uiterlijke schijn, onvoorziene natuurkrachten en de
(on)mogelijkheid iemand ooit echt te leren kennen.
Michael Gorbatsjov bracht de grootste omwenteling in de Russische geschiedenis
teweeg sinds de Oktoberrevolutie van 1917. De gevolgen waren enorm: de Sovjet-Unie
viel uiteen, de Berlijnse muur werd neergehaald, het IJzeren Gordijn opgetrokken.
Glasnost. Perestrojka. Even leek de wereld op weg naar blijvende vrede, tot Vladimir
Poetin ons teruggebracht naar de realiteit. Dit meesterlijke boek bevat een
reconstructie van deze ingrijpende episode uit de recente geschiedenis. Taubman laat
in deze allesomvattende biografie zien hoe een plattelandsjongen de grafdelver van het
Sovjetsysteem werd, waarom het Kremlin Gorbatsjov liet begaan en hoe zijn droom om
Rusland te democratisering uiteindelijk strandde. Taubman put onder meer uit
interviews met Gorbatsjov zelf en talloze voor- en tegenstanders van het Kremlin.
Gorbatsjov is een meeslepend, genuanceerd, schrijnend en nietsontzeggend portret
van een van de belangrijkste figuren uit de 20eeeuw.
Alles over de kredietcrisis De kredietcrisis is het zichtbare bewijs dat ons financiële systeem uit
de hand is gelopen. Met een wereldwijde reddingsoperatie van centrale bankiers wordt sinds
de zomer van 2007 geprobeerd het systeem draaiende te houden. Zelden heeft een financieelPage 6/10

Where To Download Custodian Engineer Boe Nyc Gov
economisch boek zoveel aandacht gekregen. Van de eerste versie van Als de dollar valt
werden binnen drie maanden 15.000 exemplaren verkocht. Begrijpelijk omdat de voorspelling
van Willem Middelkoop dat de steeds groter wordende schuldenberg en de enorme geldgroei
vroeg of laat tot een enorme schuldencrisis zou leiden, al was uitgekomen voor het boek in de
winkel lag. In deze compleet herziene editie lees je in heldere taal hoe dit onstabiele systeem
kon ontstaan, wat de achtergronden van de kredietcrisis zijn en hoe het nu verder moet.
Jason en Julia zitten vast in de middeleeuwen. Ze zijn op zoek naar de eerste sleutel waarmee
de Tijdsdeuren geopend kunnen worden. Maar ze zijn niet de enigen.
Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte hij het geld. In tegenstelling tot wat de
wetenschap altijd dacht, betoogt David Graeber dat schuld al bestond ver voordat geld en
munten werden uitgevonden en dat de mens al 5000 jaar gebruikmaakt van uitgebreide
kredietsystemen. Sterker nog: schuld en de kwijtschelding daarvan hebben ons morele besef
gevormd - het woord 'schuld' werd al vanaf het begin in zakelijke én in religieuze zin gebruikt.
Slavernij, geweld, oorlogen en opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit
veelomvattende boek bestudeert Graeber onze opvattingen over beloftes, krediet en
afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme. Hij analyseert helder
en buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft ontwikkeld - en werpt een heel
nieuw licht op de huidige economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.
De big resetgold wars en het financiele eindspelAmsterdam University Press

'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
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verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft in zijn leven groot lijden gekend, maar hij straalt
altijd vriendelijkheid en rust uit. Hoe doet hij dat? In De kracht van het geluk laat
Howard Cutler de lezer kennismaken met de filosofie van de Dalai Lama over hoe je
gemoedsrust kunt vinden en in het reine kunt komen met het lijden van de wereld.
Samen onderzoeken zij de wortels van de vele problemen waarmee de mensheid te
kampen heeft en tonen ze ons hoe we die rampen kunnen benaderen op een manier
die tegelijkertijd verlicht en ons helpt in onze zoektocht naar geluk. Door verhalen,
meditaties en diepgaande gesprekken leert de Dalai Lama de lezer de culturele
invloeden en manieren van denken te benoemen die leiden tot verdriet en hoe we onze
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eigen problemen die we het hoofd moeten bieden, evenals de moeilijkheden van
anderen, kunnen doorgronden en oplossen. Het resultaat is een wijze benadering van
menselijke problemen die zowel optimistisch als realistisch is, zelfs in tijden van grote
uitdagingen.
Binnen de oncologie, de kindergeneeskunde en de transplantatiegeneeskunde
ontvangen patiënten vaak geneesmiddelen die balanceren tussen effectiviteit en
toxiciteit. De effectiviteit en veiligheid van een medicijnbehandeling bij deze patiënten
kan verbeterd worden door onderzoek te doen naar de farmacokinetiek (de relatie
tussen dosis en bloedconcentratie) en farmacodynamiek (de relatie tussen concentratie
en effect) van deze middelen. Met behulp van nieuwe, geavanceerde
analysetechnieken wordt onderzocht of er specifieke demografische, genetische en/of
pathologische factoren zijn die verschillen in geneesmiddelkinetiek en -dynamiek
tussen patiënten kunnen verklaren. De geïdentificeerde factoren worden vervolgens
gebruikt om de behandeling met medicijnen te individualiseren en te optimaliseren: een
pil op maat.
De Griekse atletiek bloeide als nooit tevoren onder het imperium Romanum.
Gedurende de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling werden in grote delen van
het Middellandse Zeegebied – in Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte –
talrijke sportwedstrijden georganiseerd waarbij hardlopers, boksers, worstelaars,
pankratiasten en vijfkampers tegen elkaar in het strijdperk traden. Zij genoten een
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grenzeloze populariteit in de antieke wereld en konden grote rijkdommen verwerven.
Dit proefschrift schetst op basis van epigrafische, literaire en archeologische bronnen
een gedetailleerd beeld van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd (31
v. Chr. – 400 n. Chr.).
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