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Wanneer haar vrienden haar voorstellen aan de Griekse
miljardair Nicholas Gregoras, slaakt Morgan James bijna
een kreet van verbazing. Die donkere ogen, dat
krachtige lichaam - die zijn van de onbekende die zich
de vorige nacht op het strand op haar wierp en haar
enkele tellen lang in zijn armen hield! Bedreigde hij haar
toen of beschermde hij haar juist? Ze heeft geen idee.
Wat ze wel weet, is dat dit weerzien geen toeval is. En
dat ze als ze hem in haar leven toelaat, ook de deur
openzet voor gevaar...
SalsaYour Passport to a New World of MusicAlfred
Publishing Company, Incorporated
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de
enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig
getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede
buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf
keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's
weigering om te praten, of een verklaring te geven voor
haar daad, maakt de moord op haar man tot een
mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en
publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf
ver van alle media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang
moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te
behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te
krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen.
Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid
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brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Salsa music came out of the great melting pot of New
York City, born from the music of Cuba, Puerto Rico, and
other island nations. For drummers, salsa music is an
incredible opportunity to incorporate a wide variety of
beats in an exciting, danceable context. Drum Atlas:
Salsa teaches you the important rhythms and drumset
techniques required to play this style. Youall learn the
salsa song form and ways to play solos and fills in the
salsa style. Youall also learn about the different
percussion instruments, how to perform alongside them,
and even tricks on how to emulate them when you are
the sole drummer. Plus, salsaas influence on Latin jazz
is demonstrated through the drumbeats of Art Blakey,
Elvin Jones, and others.
Annotation. This title can be previewed in Google Books
- http://books.google.com/books?vid=ISBN97890896419
77.

Patricia Cornwell - Zwarte hoek 10 Kay Scarpetta Op
een vrachtschip wordt het lijk van een onbekende
man aangetroffen. Op het eerste gezicht gaat het om
een onfortuinlijke verstekeling. De autopsie door Kay
Scarpetta levert dan ook niets bijzonders op,
behalve een vreemde tatoeage en wat lange blonde
haren. Verder onderzoek voert Kay - samen met
Pete Marino - naar Frankrijk, naar het hoofdkantoor
van Interpol, waar ze geheime informatie krijgen
over een seriemoordenaar, bijgenoemd Le LoupGarou, de weerwolf... Patricia Cornwell is een van
de meest gelezen en gewaardeerde thrillerauteurs
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ter wereld. Ze is directeur aan de National Forensic
Academy. Haar thrillers over patholoog-anatoom
Kay Scarpetta zijn veelvuldig bekroond, onder meer
met de Edgar en de Gold Dagger Award. Zwarte
hoek is de tiende Kay Scarpetta thriller. `Zwarte
hoek is Cornwells beste Scarpetta-thriller in jaren.
Razend spannend.' Opzij
Bundel met vijf vertaalde, oorspronkelijk in
runetekens geschreven, sprookjes; voorzien van
inleiding en illustraties. Vanaf ca. 12 jaar.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom.
Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat
verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
DAEMON: superspannende actie en een onthutsend
toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid wordt dan je
denkt. Het begint allemaal als het overlijdensbericht
van Matthew Sobol online verschijnt... Sobol was
een legendarische computerspelontwerper. Hij
overleed vroegtijdig maar hij liet iets achter op
internet, een daemon, dat online
overlijdensberichten scande en een hele reeks
programma's activeerde. Programma's die geld
verplaatsen, die mensen rekruteren en vermoorden
en maar één doel beogen: een totale herziening van
de wereldorde. Daniel Suarez is een onafhankelijke
systeemconsultant voor de Fortune top duizendbedrijven en heeft software ontworpen en ontwikkeld
voor o.a. de wapenindustrie en de
Page 3/9

Online Library Drum Atlas Salsa Book Cd Cofp
entertainmentindustrie. Hij is een fervent gamer, gek
op technologie en hij woont in Los Angeles.
`Daemon is voor romans wat The Matrix was voor
films: de maatstaf voor toekomstige romans over
technologie.' Rick Klau, Google
Biografie van de Duitse theoloog (1906-1945).
Jonathan Derry is een leraar natuurkunde wiens carrière
en huwelijk enigszins in het slop zijn geraakt. Plotseling
verneemt hij het nieuws van de zelfmoordpoging van een
vriendin en de zelfmoord van een vriend. Bovendien
krijgt hij cassettes in zijn bezit die een geheim verbergen
waar nogal wat mensen veel voor over blijken te hebben.
Jonathans broer William speelt uiteindelijk de hoofdrol bij
de ontknoping van het mysterie, maar voor beiden wordt
de dreiging even donker en gevaarlijk.
"Het is volle maan maar de zware bewolking en lichte
regen belemmeren het zicht. De vuurtoren zwaait met
vaste regelmaat haar licht over het trieste schouwspel.
Het licht van mijn hoofdlamp gaat verloren in het donker.
Langzaam begint het tot me door te dringen dat een stuk
van mijn leven wordt afgesloten".In "SoloMan" herbeleeft
Jack van Ommen zijn ongelooflijk avontuur dat begon
aan de Amerikaanse westkust en negen jaar later tot een
voorlopig einde kwam in een wilde storm in de
Middellandse Zee. Hij begon zijn droom in een negen
meter zeilboot met $150 op zijn bankrekening. Na 51
landen en 48.000 zeemijlen in het kielzog, komt er een
abrupt einde aan zijn ontdekkingsreis. Hij verliest zijn
boot en al zijn bezittingen.Dit is het verhaal van een
levensveranderende ervaring op zee en hoe hij
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tegenslagen te boven komt met doorzetten, hoop en
houvast in zijn geloof in God en mensheid. Jack van
Ommen, Amsterdam 1937. Thuishaven: Gig Harbor,
Washington, V.S. Eerdere uitgaves: "De
Mastmakersdochters" 2012.
www.DeMastmakersdochters.nl Artikelen van Jack van
Ommen verschijnen geregeld in Nederlandse en
Amerikaanse tijdschriften. Website:
www.SoloMan.nlBlog: www.ComeToSea.us
Op briljante wijze schetst Bret Easton Ellis de
obsessieve wereld van de glamour, waar alles draait om
geld, macht en roem; een schijnwereld vol illusies en
valkuilen. Glamorama is een zwart-humoristische
aanklacht tegen de oppervlakkigheid, hebzucht en
ijdelheid van de jaren tachtig en negentig, geschreven
door een van de belangrijkste stemmen uit de
hedendaagse literatuur. 'Een nieuwe, verrassend
spannende verbeelding van Ellis'wereld van angst en
wezenloze nostalgie; een hypnotische
samenzweringsthriller, zo noir als de macht.' HP/De Tijd
'Glamorama begint als een satire op het
klatergouduniversum van fotomodellen, popsterren,
acteurs en andere beroemdheden, maar ontaardt algauw
in een postmodern griezelverhaal dat de grenzen tussen
werkelijkheid en fantasie doet verdwijnen. NRC
Handelsblad
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in
onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden.
De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van
Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van
Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn
Page 5/9

Online Library Drum Atlas Salsa Book Cd Cofp
gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie
zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer
herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep
van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding
van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig
blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Teachers the world over are discovering the importance
and benefits of incorporating popular culture into the
music classroom. The cultural prevalence and the
students' familiarity with recorded music, videos, games,
and other increasingly accessible multimedia materials
help enliven course content and foster interactive
learning and participation. Pop-Culture Pedagogy in the
Music Classroom: Teaching Tools from American Idol to
YouTube provides ideas and techniques for teaching
music classes using elements of popular culture that
resonate with students' everyday lives. From popular
songs and genres to covers, mixes, and mashups; from
video games such as Dance Dance Revolution and
Guitar Hero to television shows like American Idol, this
exciting collection offers pedagogical models for
incorporating pop culture and its associated technologies
into a wide variety of music courses. Biamonte has
collected well-rounded essays that consider a variety of
applications. After an introduction, the essays are
organized in 3 sections. The first addresses general tools
and technology that can be incorporated into almost any
music class: sound-mixing techniques and the benefits of
using iPods and YouTube. The middle section uses
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popular songs, video games, or other aspects of pop
culture to demonstrate music-theory topics or to develop
ear-training and rhythmic skills. The final section
examines the musical, lyrical, or visual content in popular
songs, genres, or videos as a point of departure for
addressing broader issues and contexts. Each chapter
contains notes and a bibliography, and two
comprehensive appendixes list popular song examples
for teaching harmony, melody, and rhythm. Two indexes
cross-reference the material by title and by general
subject. While written with college and secondary-school
teachers in mind, the methods and materials presented
here can be adapted to any educational level.
A comprehensive guide to the people and organizations
involved in the world of popular music.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Biografie van de Britse popster (1946-1991).
Wanneer mensen een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt,
is de aandacht in eerste instantie gericht op het overleven en
herstel van de hersenbloeding of het herseninfarct. Pas
daarna komt de vraag; "Overleven, ja, maar hoe dan?"Dit
boek gaat vooral over de psychologische en
neuropsychologische gevolgen van een beroerte: wat
betekent het voor je leven wanneer je opeens geconfronteerd
wordt met de gevolgen van een beroerte. Het boek geeft
uitleg over specifieke problemen, en wat je eraan kunt doen.
De problemen worden schematisch behandeld, zodat
gemakkelijk op te zoeken is wat er verwacht kan worden na
een bepaald type beroerte.Leven na een beroerte verschijnt
in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn
zowel voor de professional als voor de cliënt en zijn omgeving
uiterst bruikbaar om meer inzicht te krijgen in diverse
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stoornissen en psychische problemen.
De daemon is een moorddadig computerprogramma dat
opdrachten geeft aan andere software en op die manier
mensen vermoordt, soldaten rekruteert en kapitaal verplaatst.
De daemon heeft de wereld veroverd. Het heeft alles, echt
alles onder controle en is hard op weg de menselijke
beschaving te verwoesten. Eén man staat op. Voormalig
rechercheur Pete Sebeck vecht tegen de daemon en hij
wordt leider van de opstand. Lukt het Sebeck om de
nietsontziende software te vernietigen?
Stephen Kings Dodenwake wordt gezien als een van zijn
engste boeken ooit. Als Dr. Louis Creed met zijn vrouw, drie
kinderen en de kat naar het kleine plaatsje Ludlow verhuist
lijkt er niets aan de hand. Niet ver achter het huis liggen twee
begraafplaatsen, een voor de honden en katten uit de buurt,
en een veel oudere indiaanse begraafplaats waar de mensen
uit het dorp magische krachten aan toeschrijven. Als de kat
overreden wordt en deze op de begraafplaats achter het huis
begraven wordt, komt Louis er pas achter hoeveel waarheid
er in dat bijgeloof steekt, en betekent dat het begin van de
ondergang van het gezin. Stephen King (1947) heeft meer
dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder
vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers.
Zijn recentste boeken zijn Gevangen, 22-11-1963, Joyland,
Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van
boze dromen. Onlangs ontving King de National Medal of
Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor
kunstenaars. ‘Een boek voor iedereen die zin heeft in een
gruwelijk spannend verhaal.’ The New York Times ‘Het
engste boek dat Stephen King ooit heeft geschreven.’
Publishers Weekly
Dat hebben we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten
uit de literatuur over de Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert
Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het front,
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die tekenend zijn voor de Britse soldaten in de Franse en
Vlaamse loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig
bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in het slijk
van de loopgraven, is het boek een weergaloos
tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van 1918 tot 1929.
Graves, die Engeland in 1927 de rug toekeerde, geeft een
uiterst venijnige kritiek op talloze politieke en literaire figuren
uit zijn omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse
heroïek die de officiële oorlogspropaganda typeert, maar ook
van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat hebben we
gehad, waarin Graves zijn verbeelding van de
loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een onomstreden
klassieker
Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our
community through provocative writing, authoritative
reporting, and superlative design that illuminate the people,
the issues, the trends, and the events that define our city. The
magazine informs, challenges, and entertains our readers
each month while helping them make intelligent choices, not
only about what they do and where they go, but what they
think about matters of importance to the community and the
region. Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our
community through provocative writing, authoritative
reporting, and superlative design that illuminate the people,
the issues, the trends, and the events that define our city. The
magazine informs, challenges, and entertains our readers
each month while helping them make intelligent choices, not
only about what they do and where they go, but what they
think about matters of importance to the community and the
region.
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