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Fabio Stassi is internationaal doorgebroken met de roman 'De laatste dans'. Het is kerstavond wanneer Charlie Chaplin een bezoek krijgt van
de Dood. De grote acteur is 82 jaar oud, maar wil niet dat het doek al voor de laatste keer valt. Hij wil zijn zoon zien opgroeien en besluit een
afspraak te maken met de Dood: als hij die aan het lachen weet te brengen, krijgt hij een jaar extra. Chaplin stelt een brief op aan zijn zoon
waarin hij zijn levensverhaal uit de doeken doet, van zijn armzalige jeugd in Engeland tot aan de hoogtepunten van zijn roem. En alles
ertussen in. Net als in zijn films, zijn de belevenissen van Chaplin humoristisch en tragisch tegelijk. De lezer blijft achter met een
melancholische glimlach en beziet de wereld even door zijn ogen. 'Stassi weet de stem van Chaplin prachtig weer te geven en het einde is
van een overdonderende schoonheid.' â The Daily Mail Fabio Stassi (Rome, 1962) heeft meerdere romans op zijn naam staan. 'De laatste
dans' geldt als zijn internationale doorbraak.
Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de
14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in
Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te
helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste
internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft
iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award
2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is
met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
In ‘100 dingen die succesvolle mensen doen’ helpt Nigel Cumberland je om dichter bij je doelen te komen en je leven en werk meer
geïnspireerd en gefocust te maken. De 100 thema’s klinken eenvoudig, maar dringen door tot de kern. Met zijn inzichten en oefeningen kun
je werken aan een optimale mindset en het ontwikkelen van effectieve gewoonten. Enkele thema’s: - Wees nieuwsgierig - Kom op tijd thuis Doe wat je zegt (beloof dus niet te veel) - Omarm de positieve kanten van technologie - Denk na voordat je op ‘Verzenden’ klikt - Focus op
karakter, niet op populariteit - Sluit vriendschap met je verleden
Een heel leven gaat over de arbeider Andreas Egger. Een man die liefheeft, treurt en droomt, en die aan het eind van zijn leven met
verbazing terugblikt op alles wat hij heeft meegemaakt. Sinds verschijnen staat de roman onafgebroken in de bestsellerlijsten en Robert
Seethaler werd door de Duitse boekhandel verkozen tot auteur van het jaar. Wanneer Andreas Egger in het dal wordt afgeleverd, is hij een
jaar of vier. Niemand weet het precies. De boer Kranzstocker neemt hem met tegenzin in huis en Egger groeit op tot een knecht die zich van
zijn eerste jaren niet veel meer herinnert dan een vaag gevoel van warmte. Als jongeman sluit hij zich aan bij een groep arbeiders die de
eerste kabelbaan in de omgeving aanleggen en daarmee ook voor het eerst elektrisch licht en lawaai naar het dal brengen. Op de dag van
een tragisch ongeval staat Egger ineens oog in oog met de liefde van zijn leven, Marie, die hij evenwel snel weer zal verliezen. Pas vele jaren
later, wanneer de wereld een andere is geworden en Egger zijn laatste pad bewandelt, zal zij nog één keer bij hem zijn.
Een weesjongen uit Bengalen wordt in westerse geest opgevoed en raakt verwijderd van zijn land.
Er ging een schok door de wereld toen Anna Politkovskaja op 7 oktober 2006 werd doodgeschoten. Ze werd ‘het verloren geweten van
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Rusland’ genoemd. Ze was correspondente van Novaya Gazeta, een van de weinige overgebleven onafhankelijke kranten van Rusland. Het
werk van Politkovskaja was al tijdens haar leven internationaal vermaard vanwege de menselijkheid en de passie die eruit sprak, en door
haar focus op individuen en hun verhalen. Enkele maanden voor haar dood rondde Anna Politkovskaja haar laatste boek af: Russisch
dagboek, dat een hard en onontkoombaar beeld geeft van Rusland onder het bewind van Poetin. Het is onbedoeld de nalatenschap
geworden van een vrouw die haar leven in dienst stelde van de waarheid, maar haar moed met de dood heeft moeten bekopen.
The book constitutes easy reference for Hospitals, Nursing Homes, Clinics, Medical Publishers Around the World

Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een zenuwslopende
rechtszaak tegen haar loopt na een schietpartij die een tiener fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus
aan de rustige kust van San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt
opgeschrikt door meerdere brute moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet
samen met haar vriendinnen op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf
verdachte in een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel in de ‘Women’s Murder Club’-reeks over
vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop,
die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op
de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze
cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter
de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen
gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de
Literarian Award van de National Book Foundation.
De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn
gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift
Life en genieten van ongecensureerde televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens
verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl
ze opgroeit en gebukt gaat onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de
westerse versie van haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat
tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en zee.'
Spannende roman over zes jonge archeologen die afgesneden raken van de buitenwereld Nina vertrekt aan het begin
van de zomer met een team van zes jonge archeologenPage
naar
een uithoek van Groenland, in de hoop sporen te vinden
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van oude Vikingnederzettingen. Terwijl de onderzoekers vorderen met de opgravingen op een oude begraafplaats, grijpt
een geheimzinnig virus om zich heen in de rest van de wereld. De internetverbinding valt weg en de archeologen hebben
geen idee wat er in de buitenwereld gaande is. Nina heeft ondertussen angstaanjagende dromen over wat er op de
archeologische vindplaats is gebeurd, en ze raakt er steeds meer van overtuigd dat ze s nachts stemmen en
voetstappen hoort bij hun tentenkamp. Ze begint zich af te vragen of ze er wel goed aan doen de oude begraafplaats te
verstoren. Wanneer het erop begint te lijken dat het vliegtuig dat hen zou halen niet komt opdagen en zij een koude en
geïsoleerde winter tegemoet gaan, stapelen de irritaties zich op en valt de groep langzaam uiteen. In haar sfeervolle en
onheilspellende debuutroman beschrijft Moss haarscherp de onderlinge relaties tussen mensen, de dreiging van het
onbekende en de teloorgang van een beschaving. '
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van
deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse
dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding
onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen
plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de
vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Neda wordt in 1983 geboren in de gevangenis in Teheran. Ze mag een paar maanden bij haar moeder blijven, maar op
een dag wordt ze weggehaald. Omid, drie jaar oud, zit met zijn ouders aan de keukentafel te eten wanneer de politie
binnenvalt. Hij blijft alleen in huis achter. Sheida ontdekt twintig jaar na de beruchte massaexecuties dat haar vader een
van de slachtoffers was. Neda, Omid en Sheida zijn slechts drie van de vele kinderen die zich hun ouders niet
herinneren. Ze worden gedwongen de confrontatie aan te gaan met hun verleden, terwijl nieuwe golven van politieke
terreur en protest hun vaderland verscheuren.
Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over
ons falen: het falen als individu, het falen van de zakenwereld, en het falen van onze politici. Het gaat over de
wereldwijde crisis die wij hebben veroorzaakt en die haar weerga niet kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant 'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De
Limburger 'Shafak schildert in woeste streken een levendig en hoopvol portret van een clubje kleurrijke overlevers in de
gore steegjes van Istanbul.' VPRO ''Dit is een prachtboek! Na lezen in je DNA gegraveerd.' Boekhandel Stevens,
Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord en achtergelaten op een
vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke
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minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van
de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar
vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu
wanhopig naar haar op zoek zijn. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker
Prize 2019.
In ‘Bankiers van de elite’ bewijst Christopher Reich de meester te zijn van het genre financiële thrillers. Het is dan ook geen verrassing dat
Reich met dit boek de International Thriller Writers Award heeft gewonnen in 2006. Laat je meevoeren in de bizarre wending in het leven van
Thomas Bolden, een succesvolle bankier op Wall Street. Van de ene op de andere dag verandert zijn leven in een regelrechte nachtmerrie.
Uit het niets wordt hij ontvoerd en komt Bolden met zijn gezicht vol op televisie als moordverdachte. Hij wordt er volledig ingeluisd... maar
door wie? Vol verbijstering richten alle aanwijzingen naar een geheime eliteclub, de Club van Patriotten. Wat zijn zij van plan met Bolden?
Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en
verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde
naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de
spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin Slaughter 'Een bijzondere wending op het einde, dit boek laat je niet onberoerd!' Hebban De dader
vinden of het misdrijf vergeten; wat zou jij kiezen? Als Jenny op gewelddadige en gruwelijke wijze wordt verkracht, ziet haar omgeving maar
één oplossing: een experimentele drug die haar de gebeurtenis laat vergeten. Maar stress, angst en depressie blijven. Bovendien is de dader
zonder Jenny's getuigenis niet te vinden. Psychiater Alan Forrester duikt in haar geheugen. Als een herinnering gewist kan worden, kan hij
ook terugkomen. Maar dit proces kan ook gemanipuleerd worden. Zeker als de psychiater ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt...
Niet alles is vergeten toont de kracht en de zwakte van het geheugen en laat zien hoe bedrieglijk het menselijk brein eigenlijk is. 'Zeer
intrigerend en provocerend. Niet alles is vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties tegen een achtergrond van intense suspense. Een
boek vol met plotwendingen en verrassingen. Niet alles is vergeten mag je echt niet missen.' - Karin Slaughter
Conversatiegids. Met cd.
Detective Lindsay Boxer en alle leden van de Women’s Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San Francisco. Maar dan wordt
Lindsay weggeroepen omdat er een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is vermoord. Al snel duikt er een video op van een
soortgelijke gewelddadige moord waarbij de daders maskers dragen. San Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de
Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het spel zetten om de daders op te pakken voor er meer slachtoffers vallen.
Jack Reacher is in deze zeventiende Jack Reacher-thriller van Lee Child, weer op pad. Maar de lift die hij deze keer krijgt – richting Virginia –
is misschien wel zijn laatste... In Achtervolging, de 17e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, probeert Reacher op een koude
winteravond vanuit Nebraska een lift te krijgen naar Virginia. Pas na anderhalf uur stopt er een donkere Chevrolet. Twee mannen voorin, een
vrouw op de achterbank. Reacher stapt in. Ze zijn nauwelijks onderweg of hij beseft: dit is een heel fout gezelschap. Hij zit in de nesten... Lee
Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller
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Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld.
DoctorKC's Hospitals Around the WorldDirectory of Hospitals & Doctors Around the WorldDr K Chaudhry
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van Epton towers, het luxe huis waarin hij geboren is, en van de schitterende tuinen
eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al helemaal niets van de dreiging die uitgaat van
zijn oom Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit is. M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die het gevaar net op
tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven, totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk
internaat gestopt. Hij weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur waarin hij geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar
ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor oude vijanden.

India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde
vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is
het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt
gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In
2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich
hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van
de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de
roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika
zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land
op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam
die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het
noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het
uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek
naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na
twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in
Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van ZuidAfrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan
veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar
verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der
Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de
geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
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Op de Rots van Gibraltar wordt in het diepste geheim een antiterrorisme-operatie met de codenaam Wildlife voorbereid. Het doel
is om een belangrijke jihadistische wapenhandelaar op te pakken. Het plan wordt gesmeed door een ambitieuze minister van
Buitenlandse Zaken en een bevriende privélegerleider. De operatie is zo broos dat zelfs de secretaris van de minister, Toby Bell,
er niet bij betrokken is. Toby vermoedt een rampzalige samenzwering en probeert deze te verijdelen, maar hij wordt prompt
overgeplaatst naar het buitenland. Drie jaar later zorgt een boodschap uit het dodenrijk ervoor dat hij in contact komt met Kit
Probyn, destijds betrokken bij Wildlife, en dan moet Toby kiezen tussen zijn geweten en zijn trouw aan de Dienst. `John le Carré
behoort tot de allergrootsten van de misdaadliteratuur. Elvin Post, Algemeen Dagblad `Een nieuwe John le Carré is een literaire
gebeurtenis van wereldformaat. de Volkskrant John le Carré is geboren in 1931 en studeerde aan de universiteiten van Bern en
Oxford. Tijdens de Koude Oorlog werkte hij enige tijd bij de Britse Inlichtingendienst. Le Carré werd wereldberoemd met zijn
spionagethriller Spion aan de muur (1963). Dat succes bevestigde hij met onder meer De lokvogel, De kleermaker van Panama,
De toegewijde tuinier, Absolute vrienden en Ons soort verrader. Aangeschoten wild wordt verfilmd door Anton Corbijn.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een
studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een
been. Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse
aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial
Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te
gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen
naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven
neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook
geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is bekroond met vele literatuurprijzen in
binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren
verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd
in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs
van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek
wereldwijd de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
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
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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 adhoc netwerken/networking en draadloze 'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting WAP 2.0.
Iedereen gaat ervan uit dat de rijke Richard Abernethie een natuurlijke dood stierf. Alleen zijn zuster houdt vol dat hij vermoord
werd. De notaris van de familie besluit de erfgenamen eens grondig onder de loep te nemen en zijn vriend Hercule Poirot helpt
hem daarbij.
De elfjarige Ichmad Hamid woont in de Bezette Gebieden waar iedereen leeft met de angst huizen, banen en bezittingen kwijt te
raken. Of nog afschuwelijker, elkaar. Ichmad heeft een bijzonder talent waarvan zijn hele dorp onder de indruk is. Maar dat talent
helpt hem niet zijn vrienden en familie te redden, of een veilig leven te bieden. Ichmad wordt met schuldgevoelens overladen als
door zijn toedoen zijn inspirerende vader gevangen wordt genomen en zijn familie alles kwijtraakt. Toch ziet de moedige Ichmad
dat haat niet de beste manier is met pijn en woede om te gaan. Hij laat zich niet verleiden door deze vernietigende gevoelens. In
dit bijzonder ontroerend verhaal volgen we Ichmads leven van onverwoestbare jongen tot bezielde man die ondanks geweld en
verdriet altijd hoop houdt en lief heeft. Voor liefhebbers van 'De vliegeraar' van Khaled Hosseini
Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney King.
Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes
dagen aanhoudt. Er vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar
ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend aantal mensen vermoord. In deze adembenemende en filmische literaire meesterproef
zoomt Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters,
een tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart van LA. Een
complexe en fascinerende stad die even warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze ambitieuze roman drong hij
diep door tot de gang scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van
South Central LA.
This official directory is a database that includes more than 742,000 physician profiles, including their board certification status. This list also
features nearly 20,000 physicians in foreign countries who are certified by American specialty boards.
Een violist in een kwartet ontmoet opnieuw de verloren liefde van zijn leven in een Londense bus en probeert haar weer voor zich te winnen.
Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van UniCo en is verantwoordelijk voor drie
onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging. Er
is cash nodig en Alex ? bedrijven worden in de etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn bedrijven
succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en
zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in
een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is
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capaciteit te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën
kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest vooraanstaande
managementfilosofen en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
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