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This book takes the guesswork out of finding the best products for kids from infancy to age ten.
Here are over 1,000 expert and kid-tested products that are guaranteed to entertain as well as
educate. You will also find safety tips and a Basic Gear checklist for the best new and classic
products your kids will love. This fun, easy to use guide includes: Learning toys that work,
Brand-name comparisons, Baby shower and birthday gifts, for every budget, Products for kids
with, special needs, And much, much more! Book jacket.
Boek 21926-1937Frankfurt, begin 20e eeuw. Het leven van de joodse textielhandelaar Johann
Isidor Sternberg en zijn vrouw Betsy loopt voorspoedig; de zaken gaan goed en het ontbreekt
hen aan niets. Hun vier kinderen worden opgevoed door huishoudster Josepha en hun
inwonende oudtante Jettchen.Maar dan breekt de oorlog uit. Otto, de oudste zoon, gaat
vrijwillig naar het front. Moeder Betsy blijkt onverwacht weer zwanger te zijn. En onder de
oppervlakte van de samenleving broeit een toenemend antisemitisme De kinderen van de
Rothschildstraat,het vervolg op Het huis in de Rothschildstraat, is het tweede deel van een
familiegeschiedenis die vele jaren en generaties omspant. Met een grote liefde voor
historische details en een diep gevoel voor menselijkheid beschrijft Stefanie Zweig de
lotgevallen van de Sternbergs, een joodse koopmansfamilie die het ongeluk had in de
verkeerde tijd te leven.`Een fascinerende familieroman. Berliner Zeitung`Stefanie Zweig schrijft
met veel warmte en gevoel. Cosmopolitan`Haar personages zijn kleurrijk en nauwkeurig
beschreven. Frankfurter AllgemeineStefanie Zweig (1932, Leobschütz) is geboren in een deel
van Duitsland dat na de Tweede Wereldoorlog aan Polen werd toegewezen. Haar familie
vluchtte tijdens de oorlog naar Kenia. Eerder schreef ze jeugdboeken en haar tweedelige
autobiografie. Ze overleed in april 2014, op eenentachtigjarige leeftijd.
Enkele tientallen mannen en vrouwen hebben gereageerd op de advertentie ‘Heb jij
zelfmoordplannen?’ In een touringcar zijn ze onderweg naar het noordelijkste puntje van
Finland, waar ze zich in de ijskoude zee willen storten. De absurde gebeurtenissen onderweg
zetten de groep op andere gedachten, maar bij het eindpunt aangekomen wil de chauffeur
koste wat kost aan het oorspronkelijke plan vasthouden.De droevige zaken van het leven
worden bij de Finse meesterverteller Arto Paasilinna literaire slapstick op hoog niveau. 'De
zelfmoordclub bruist van levenslust.' - Nederlands Dagblad 'Een feestelijk en spannend boek.' NRC Handelsblad

Aims to highlight brands, from a wide range of sectors, that have become the strongest
and most iconic in their field. The 7th edition of this publication explores, with text and
visual, how these brands have succeeded in reaching the top and the journey that they
have taken to get there.
‘Het huis op nummer 7’ is een bijzonder huis. Rachel Hauck vertelt in deze
meeslepende roman het verhaal van twee vrouwen die, enkel gescheiden door tijd, in
hetzelfde huis zichzelf en de liefde leren kennen. In de lente van 1953 is Everleigh
Applegate nog gelukkig getrouwd en pril zwanger. Maar als er een tornado door haar
woonplaats raast, verandert alles en ziet Everleighs toekomst er opeens totaal anders
uit. Zeven jaar later woont ze nog steeds bij haar moeder, kinderloos en zonder man.
Er bloeit voorzichtig iets op tussen Everleigh en haar oude schoolvriend Don Callahan.
Maar Everleigh bewaart een geheim dat hun toekomst in gevaar zou kunnen brengen.
Toen Beck Holliday haar vader verloor op 11 september, verloor ze ook alle
herinneringen aan hem. Achttien jaar later erft ze een prachtige villa van een zekere
Everleigh Applegate, die ze zou moeten kennen, maar die ze zich niet kan herinneren.
Toch moet ze als kind vele zomers in de villa hebben doorgebracht. Een ontmoeting
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met haar vroegere buurjongen zet een serie onverwachte gebeurtenissen in gang. 'Het
huis op nummer 7' is een echte Rachel Hauck: zowel romantisch als spannend, en zeer
moeilijk weg te leggen...
Oppenheim Toy Portfolio, 2006The Best Toys, Books, Videos, Music & Software for
KidsOppenheim Toy Portfolio

Wanneer een Russische fascist met goede kansen bij de verkiezingen in 1999
plannen heeft om vele minderheidsgroepen uit te roeien, probeert een
Amerikaanse agent daar een stokje voor te steken.
Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en
hijskranen! Als de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle
hardwerkende machines zich klaar om welterusten te zeggen. Eén voor één
gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen,
zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een nieuwe dag vol zware en stoere
bouwwerkzaamheden.
Dit boek is een oproep. Een oproep aan organisaties en instellingen in Nederland
die een rol spelen in de zorg. Aan ziekenhuizen, thuis- en mantelzorginstellingen,
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, apothekers, huisartsenpraktijken
en zorgverzekeraars. Dit boek richt zich op alle soorten van zorgorganisaties,
dus ook andere organisatievormen dan instellingen, en zowel de organisaties die
rechtstreekse zorg verschaffen (zoals ziekenhuizen en huisartsenpraktijken) als
de organisaties die op niet-rechtstreekse wijze met de zorg te maken hebben
(zoals zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS). Dit boek gaat over
informatievoorziening in de Zorg: het geheel van activiteiten dat ertoe dient een
organisatie de informatie te verschaffen die nodig is voor besturen, het doen
functioneren en het beheersen van de organisatie en de daarover af te leggen
verantwoording. Eenvoudiger gezegd: over de manier waarop de juiste informatie
op de juiste plaats beschikbaar is zodat de juiste zorg op de juiste wijze verleend
kan worden. Omdat tegenwoordig informatie in de meeste gevallen wordt
vastgelegd, verstuurd en verzonden door middel van technologie (met name
computersystemen en netwerken) gaat dit boek ook over informatietechnologie
(IT). Toch is dit geen boek voor technische mensen in de IT, maar juist gericht op
de mensen die in hun dagelijkse werk van de informatievoorziening afhankelijk
zijn en gericht op degenen die verantwoordelijk zijn voor het besturen van
zorginstellingen en daarmee voor het besturen van de informatievoorziening in
deze instellingen.
In 1941 stalen de Duitsers vier wandpanelen, uit amber gehouwen uit het paleis
in St. Petersburg. Jaren later gaat een echtpaar ernaar op zoek aan de hand van
een aantal cryptische aanwijzigen. Vier wandpanelen, geheel uit amber
gehouwen en schitterend bewerkt, vormen samen de Amberzaal. In 1941 zijn de
panelen door de Duitsers gestolen uit het Catharinapaleis in Sint Petersburg en
vervoerd naar Koningsberg. In april 1945 zijn de panelen spoorloos verdwenen
en nooit meer teruggevonden. Het rustige en prettige leven van rechter Rachel
Cutler wordt danig verstoord wanneer haar vader, die de verschrikkingen van de
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Tweede Weredoorlog heeft overleefd, onder verdachte omstandigheden overlijdt.
Hij laat cryptische aanwijzingen achter over een levenslang bewaard geheim,
over iets wat de Amberzaal heet. Rachel vertrekt samen met haar ex-man Paul
naar Europa om de waarheid rond haar vaders leven en dood te achterhalen. En
daar raken ze al snel verwikkeld in een verraderlijk spel met als inzet... de
Amberzaal. Steve Berry is de auteur van De Amberzaal, Het derde gebeim, De
Romanov voorspelling en De erfenis van de Tempeliers. Steve Berry is jurist en
woont en werkt in Georgia, Verenigde Staten.
De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de
generatie die de geschiedenis zal ingaan als de ontdekkers van buitenaards
leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40
miljard exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal
geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee Billings samen met
topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar
concrete sporen van leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet
alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de Melkweg, maar ook naar
onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde
leert ons namelijk veel over wat leven mogelijk maakt. Vijf miljard jaar
eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is uitgegroeid tot een
bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd
dat er leven is 'out there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard
van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven definitief onmogelijk
wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze
levensstijl. Dit meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
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