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Kayleigh Towne is een wereldberoemde singer-songwriter. Edwin Sharp is haar grootste fan. Als Kayleigh een van zijn vele
brieven beantwoordt met ‘kusjes Kayleigh’, weet Edwin zeker dat zij ook van hem houdt. Niets van wat Kayleigh en haar
advocaten tegen hem zeggen kan hem van het tegendeel overtuigen. Als een van Kayleighs crewleden op gruwelijke wijze om het
leven komt, besluit ze kinesisch expert Kathryn Dance in te schakelen. Kathryn zet al haar vaardigheden in om de dader te vinden.
Maar als er meer moorden volgen, begint ze te beseffen dat dit niet de gruweldaden van een doorsnee stalker zijn...
Hoe word je een verrader? De hoofdpersoon van Nachtronde informeert zowel de Gestapo over het verzet als het verzet over de
politie en over handelaren op de zwarte markt. De enige uitweg uit deze uitzichtloze situatie lijkt een daad van zelfopoffering.
Nachtronde, dat nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt, was de tweede roman van Patrick Modiano. Net als in
zijn romans De plaats van de ster en Dora Bruder staat de Tweede Wereldoorlog centraal, en ook hier probeert hij het verleden te
bezweren, ditmaal tijdens een fatale nachtronde.
Provides brief profiles of notable Americans, as well as individuals whose careers were of regional or international significance,
who died between 1977 and 1981, based on information provided by the person prior to his or her death, arranged alphabetically
by surname.
‘De personages zouden zo van de pagina naar de dichtstbijzijnde kroeg kunnen wandelen, waar je met plezier een biertje met
hen zou drinken.’ – Emma Straub Een week uit het leven van een familie in New York: tien jaar nadat brandweerman Bobby om
het leven kwam bij de aanslagen van 11 september, komen zijn ouders, broers en weduwe Tina bij elkaar. Ze vieren de
verjaardag van Tina en Bobby’s zoontje. Allemaal probeerden ze Bobby’s dood te verwerken, en nu zoeken ze een manier om
Tina’s nieuwe man te accepteren. enGelukkig als we zijn/em schetst een ontroerend beeld van het leven van een ‘gewone’
Amerikaanse familie, die ondanks heftige tegenslagen het geluk voortdurend probeert te (her)vinden.
Gus Ramone, voormalig rechercheur Interne Zaken, werkt nu voor de afdeling Zware Misdrijven. Zijn nieuwste zaak betreft de
moord op het tienermeisje Asa, wier lichaam is aangetroffen in een openbare binnentuin. De moord doet Gus sterk denken aan
een zaak van twintig jaar geleden, toen hij als surveillanceagent met zijn partner Dan Holiday detective T.C. Cook assisteerde. Het
ging destijds om een serie moorden op tieners, maar de dader werd nooit gepakt - voor alle rechercheurs een blijvende frustratie.
Cook is inmiddels met pensioen, Holiday is vanwege omstreden gedrag uit het korps gestapt. De moord op Asa brengt de drie
mannen weer bij elkaar. Maar de hernieuwde samenwerking zet de onderlinge verhoudingen op scherp en kwesties uit het
verleden spelen opnieuw op. Met Tuinier van de nacht bereikt George Pelecanos een nieuw hoogtepunt in zijn carrière: dit is een
beklemmend en onvergetelijk verhaal over de gruweldaden waartoe de mens is staat is, maar ook over de vriendschap en
loyaliteit tussen drie die hard cops, voor altijd getekend door hun gezamenlijke verleden.
Noem me bij jouw naam is het verhaal van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een muzikale en erudiete jongen, en de
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Amerikaanse intellectueel Oliver, die als zomergast bij Elio’s ouders aan de Italiaanse kust verblijft. Aanvankelijk veinzen ze
onverschilligheid jegens elkaar, maar wat er werkelijk sluimert is onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het aftasten begint. Vanuit
het diepst van hun wezen bloeit iets op dat hen voor het leven zal tekenen. Want wat zij ontdekken is volledige herkenning en
overgave. Zelden heeft een auteur de psychologische manoeuvres van aantrekkingskracht scherpzinniger weten te vangen dan
André Aciman in deze roman: een onbeschroomde, onsentimentele en hartverscheurende ode aan de passie.
Einzelfund - Stadt/Vicus/Oppidum - Grab/Gräberfeld.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met
Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De
campus van Waverly Academy staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste
roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen
voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika
en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving'
zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een
vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van
een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen
dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
Waarom zou iemand een moord bekennen op iemand die niet dood is? Ruth Bussey weet wat het is om in de fout te gaan en
gekwetst te worden. Ze heeft ooit iets gedaan waar ze spijt van heeft en dat is haar bijna noodlottig geworden. Nu probeert Ruth
haar leven weer op te bouwen en ze heeft de liefde gevonden. Aidan Seed is ook getekend door zijn verleden, waarover hij niet
wil praten. Totdat hij op een dag besluit Ruth in vertrouwen te nemen. Hij vertelt haar dat hij jaren geleden iemand heeft vermoord:
een vrouw genaamd Mary Trelease. Ruth is in verwarring. Deze naam heeft ze eerder gehoord. Wanneer ze zich realiseert
waarom die haar bekend voorkomt, slaan de angst en verwarring nog meer toe, want de Mary Trelease die Ruth kent is
springlevend...
Twee bevroren voeten steken uit boven het ijs van het Simsjönmeer. Ze zijn van Elisabeth Hjort, een jonge moeder die al enkele
tijd spoorloos verdwenen was. Alle aanwijzingen wijzen in de richting van een geweldsdelict. Voor rechercheur Anna Eiler roept de
mysterieuze moord onplezierige herinneringen op aan het verleden en voor de journalisten van de lokale krant vormt de zaak een
welkome afleiding van de januaristilte. Verslaggevers Julia Almliden en Ing-Marie Andersson duiken beiden in het dossier en
raken steeds meer betrokken bij de opmerkelijke geschiedenis van Elisabeth Hjort. Op hetzelfde moment wordt er elders in de
stad met de grootste nauwkeurigheid gewerkt aan het plannen van de perfecte moord. De moordenaar-in-spe put inspiratie uit de
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tv-serie Dexter...
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een
recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als
Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling
beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten,
zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het
beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een
kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Lars, de kleine ijsbeer, beleeft een spannend avontuur als hij samen met de poolhond Nanouk op zoek gaat naar diens ouders.
Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Hoe is het mogelijk dat na zoveel jaren ervaring en studie er nog zo vaak dingen misgaan met projecten? En waarom is bij het ene
project het projectsucces groter dan bij het andere? In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het antwoord op
deze vragen over de succesfactoren van project management.Centrale hypothese in De weg naar projectsucces is dat succes niet
in de eerste plaats wordt gerealiseerd door gebruik te maken van allerlei managementinstrumenten, zoals planning, budgettering,
monitoring, voortgangsrapportages en beslisdocumenten. Van minstens even groot belang zijn factoren op het gebied van de
werkstijl van projectleiders en de manier waarop zij gedoseerd gebruik maken van het beheersinstrumentarium voor project
management.Deze uitkomsten zijn in hoge mate van belang omdat ze de aandacht richten op de kwaliteit van leidinggeven in
plaats van op verbetering van de beheersinstrumenten. Projectsucces wordt eerder via leiderschap dan via management
bereikt.In deze vierde herziene druk wordt ruim aandacht geschonken aan de recente ontwikkelingen op het gebied van project
management. Dit komt tot uiting in twee belangrijke aanvullingen op de vorige druk van dit boek.. Ten eerste worden de
uitkomsten van het onderzoek geplaatst tegen de achtergrond van de toenemende invloed van het Anglo-Amerikaanse
managementdenken ten koste van het Rijnlands/Europese managementdenken. En ten tweede wordt ingegaan op de
ontwikkelingen met betrekking tot de beschrijven van competenties voor projectmanagers in de NCB versie 3 en de activiteiten
van Nederlandse afdeling van het International Project Management Institute (IPMA) op het gebied van certificering.Voor
opdrachtgevers, projectleiders, projectmedewerkers, maar ook voor besturen, directies, gebruikers en opleiders kunnen de
uitkomsten van dit promotieonderzoek van praktisch nut zijn.
Website Anita Shreve anitashreve.co.uk
De afgelopen jaren hebben de media herhaaldelijk bericht over cocaïne in vissersdorpen. Wordt hier inderdaad vaker drugs
gebruikt of is de commotie een typisch voorbeeld van morele paniek, waarbij iets kleins wordt opgeblazen en buitenproportionele
sociale reacties teweegbrengt? Dergelijke vragen nodigen volgens Dirk Korf uit tot een kritische beschouwing van politiecijfers en
tot een analyse van ontwikkelingen in criminaliteitsbeleid en in de samenleving. Hij stelt in zijn oratie dat de teloorgang van
Page 3/6

Read Free Lirr Assistant Conductor Test
tradities in maritieme gemeenschappen symbool staat voor ingrijpende veranderingen op het platteland. Politie en justitie zijn meer
en meer hun stempel gaan drukken op het Nederlandse drugsbeleid. Daarbij hebben zij veel burgers aan hun zijde. Tegelijkertijd
eisen burgers meer individuele vrijheden, waaronder ruimte voor roeservaringen.
De 25e zaak voor commissario Brunetti Tijdens een fundraisingdiner van de Venetiaanse beau monde raakt commissario Brunetti
in gesprek met de oude Contessa Lando-Continui over haar kleindochter die op vijftienjarige leeftijd bijna verdronk en daardoor
een hersenbeschadiging opliep. Ze heeft zich nooit neergelegd bij dit drama en zoekt antwoorden op haar vragen. Brunetti belooft
uit medelijden met de Contessa de zaak nog eens te bekijken, en ontdekt dat er inderdaad een zaak is. Te midden van de
dagelijkse drukte van het Venetiaanse leven, tekent zich het verhaal af van een vrouw die door het noodlot gevangen raakte in
een eeuwige jeugd.
Bethany was als engel naar de aarde gezonden om deze te beschermen tegen het kwaad. Als een baksteen vallen voor een
gewoon mens was nooit de bedoeling geweest. De liefde die ze voelt voor haar vriendje, Xavier, is onverwoestbaar. Toch
weerhoudt dit Bethany er niet van om een fataal ritje op de motor te maken, en ze komt in de hel terecht. Daar doet demon Jake
Beth een voorstel dat haar terugkeer naar de aarde garandeert. Het enige wat hij van haar vraagt is dat ze haar leven op het spel
zet. En ook dat van iedereen van wie ze houdt... Terwijl engelen en demonen elkaar bestrijden, wordt de kracht van liefde op de
proef gesteld in dit wervelende vervolg op Halo.
New York State Contract ReporterWonderlijke avonturen van kavalier & ClayAmbo|Anthos
Het bloedstollend spannende boek De pion werd zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick Bowers
is daarom nu beschikbaar als midprice-editie. Een seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening door een
schaakstuk achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te blijven. Bowers zoekt koortsachtig naar
een manier om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als
midprice. 'Een fascinerende blik op de scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock 'Een
opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND thrillerbijlage, vijf sterren
Bekroond met de Pulitzer Prize New York, 1939. Joe Kavalier, een jonge kunstenaar die tevens bedreven is in de
ontsnappingskunst à la Houdini, heeft zojuist een staaltje van zijn kunnen laten zien: hij is ontsnapt uit het door de nazi's bezette
Praag. Nu wil Joe snel veel geld verdienen, zodat hij kan proberen zijn familie vrij te krijgen. Zijn neef, Sammy Clay uit Brooklyn,
zoekt een partner die hem kan helpen bij het bedenken van de verhalen, beelden en helden voor de nieuwste Amerikaanse rage:
de strip. Geïnspireerd door hun fantasie, angsten en dromen, roepen Kavalier en Clay allerlei personages tot leven. De Gouden
Eeuw van het stripboek is begonnen, terwijl Hitler zijn schaduw over de wereld werpt.
Drie half verwilderde nonnen wonen in een afgelegen, vervallen klooster als ze bericht krijgen dat de bisschop er een luxe
vakantie-oord van wil laten maken.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te
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verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury
heerst een opgewonden sfeer. Er worden overstromingen verwacht en men vreest vooral voor de waardevolle schatten die zich in
de abdij bevinden. Vandaar dat broeders zowel als gasten van de abdij de handen ineenslaan en gezamenlijk zorgdragen voor het
veiligstellen van de relikwieën. Helaas is er iemand die grove misbruik maakt van alle verwarring...
Vlaamse Primitieven is de benaming van een groep kunstschilders uit de Nederlanden van de 15e en begin 16e eeuw,
voornamelijk werkzaam rond de bloeiende steden Brugge, Gent, Leuven, Doornik en Brussel. Enkele bekende
vertegenwoordigers van deze school waren Robert Campin, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans
Memling, Dirk Bouts en Gerard David. De werken van de Vlaamse Primitieven waren een hoogtepunt in de kunstgeschiedenis van
de oude Nederlanden. In de kunststroming vinden we vertegenwoordigers uit de ganse Nederlanden, maar ze vestigden zich
voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden en dat had waarschijnlijk alles te maken met het feit dat daar het economische en
politieke machtscentrum gevestigd was. Dankzij de internationale handel in Brugge raakten de werken van de Vlaamse
Primitieven vrij snel bekend in gans Europa en beïnvloedde de Vlaamse stijl de schilderkunst van Italië tot aan de Oostzee. In
Italië werd deze herontdekking van de werkelijkheid via de voorbeelden uit de klassieke oudheid terecht de Renaissance
genoemd, een wedergeboorte van de oude kunst. Noordelijk van de Alpen was er geen oude kunst die herboren kon worden,
kunsthistorici gebruiken dan ook tegenwoordig liever de term ars nova in analogie met de term waarmee men de nieuwe muziek
uit de oude Nederlanden aanduidt, of "Noordelijke renaissance", naar de gelijkaardige beweging die zich voordeed in
Italië.Tentoonstelling in het Cultureel Centrum Romaanse Poort, Leuven, van 7 september tot 7 november 1993.
Met het boek ‘Londen’ maak je een historische stedentrip vanaf de bank! Londen heeft een fascinerende ontstaansgeschiedenis,
en Rutherfurd neemt de lezer mee in een geromantiseerde geschiedenis van de stad door de eeuwen heen. ‘Londen’ begint met
de strijd van de Kelten tegen de Romeinen in 54 na Chr. en eindigt in onze tijd. Alle verhaallijnen zijn verbonden door vier families.
Zo werkt in 251 een jong Romeins staatsburger van Keltische afkomst in Londinium als valsemunter. Van een van zijn
nakomelingen wordt in 604 het leven gered door een edelvrouw. In 1357 wordt de rijke koopman Gilbert Bull samen met Geoffrey
Chaucer peetvader van een vondeling, die later het leven van zijn dochter redt en daarom met haar mag trouwen. De vrouw van
een van hun nakomelingen raakt door haar broers betrokken bij de huwelijksperikelen van Hendrik VIII en zo verder. Door de
kleurrijke hoofdpersonen wordt de stad in elke tijdsperiode tot leven gebracht. Gebonden editie met leeslint. 'Londen maakt
geschiedenis leuk, met spanning, avontuur en gepassioneerde verhalen over liefde en oorlog.’ The Times 'Edward Rutherfurd
verweeft de belangrijke historische gebeurtenissen van Engeland in zijn roman. Met een ongelooflijk resultaat.’ The New York
Times ‘Deze boeiende roman is een ambitieuze, heel geslaagde tour de force, waarin zowel de mensen in hun tijd als de reële
ontwikkelingen in de geschiedenis van Londen meeslepend worden beschreven.’ NBD Biblion Edward Rutherfurd is de auteur
van een groot aantal omvangrijke historische romans, o.a. ‘New York’ en ‘Parijs’. Zijn boeken zijn vertaald in meer dan twintig
talen. Voor zijn werk ontving hij inmiddels vele internationale prijzen.
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Lizzy heeft iets wat prins Enrico wil hebben: de voogdij over de troonopvolger van zijn vorstendom. En ze is niet van plan die af te
staan. Hoewel ze lang niet zo rijk en machtig is als de koninklijke familie, zal ze vechten om Ben bij zich te houden. Tot haar
verbazing vindt ze Enrico aan haar zijde. In Bens belang stelt hij een huwelijk voor - uiteraard alleen op papier, want hij voelt zich
duidelijk niet tot haar aangetrokken. Voor Ben zal ze het aanzoek aannemen, al vreest ze dat ze haar verlangen naar Enrico niet
eeuwig zal kunnen blijven verbergen...
Dutch: An Essential Grammar shows, step by step, how the language is constructed. It presents a lively and accessible description
of the language using plenty of relevant examples. Particular attention is paid to areas of difficulty for English speakers. With a
range of suporting exercises and lavish use of illustration, this is the ideal first grammar for the Dutch learner.
Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd aan de grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer,
waarbij hij zelf toekijkt, dwingt hij haar dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de boekbinderij. Op een avond wordt ze
mishandeld door een perverse klant die haar prachtige blonde haar afknipt en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst. Ze balanceert op
het randje van de dood en besluit daarna haar stiefvader voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij een hoerenmadam en terwijl ze het
eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de overtocht naar Amerika, waar ze met haar ongeboren kind een nieuw leven hoopt te
beginnen. Maar ze wordt beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk iemand die zich over haar ontfermt, en na een periode
van relatieve rust krijgt ze de kans om haar geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt. In Calcutta leert ze als
respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven kennen en terwijl ze betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt ze
toch door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een ingrijpend besluit te nemen...
Op kerstavond wordt in Central Park het naakte, levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. Wanneer patholoog-anatoom Kay
Scarpetta en haar collega's op de plaats van het misdrijf arriveren, herkennen ze meteen het werk van de gevreesde seriemoordenaar
Temple Brooks Gault. Maar wie is het slachtoffer? Terwijl Scarpetta aanknopingspunten probeert te vinden, slaat de moordenaar opnieuw
toe.
Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo
Andret is een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar
de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s zoon Hans is
voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde
lot beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’
schreef Ethan Canin een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur.
‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ – ‘Publishers Weekly’
Narigheid op de schapenhoeve van vader Verweerd – opeens wordt het heuvelland overvallen door nachtmerries. En Tiffanie Verweerds
kleine broertje is zomaar gestolen. Om hem terug te krijgen heeft Tiffanie een wapen (een koekenpan), haar opoes toverboek (nou ja,
Kwalen van het Schaap) – en de Tsae dran Fiegels, oftewel de Vrijgemaakte Ortjes, die piepkleine maar vechtlustige kabonkers met hun
blauwe vel, die uit het land van de Elfen gegooid zijn wegens Dronkenschap en Keet Schoppen...
Copyright: 1101c9cd1909ba7bd3b4375cc8279013
Page 6/6

Copyright : matula.hu

