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De Teardrop-serie vertelt het verhaal van de 17-jarige Eureka, met haar tranen heeft ze de
kracht om een wereld weg te spoelen. Het onvoorstelbare is gebeurd: Eureka’s tranen hebben
de aarde overspoeld en Atlantis doen stijgen. Met Atlantis is ook de boze koning Atlas
bovengekomen. Eureka is de enige die hem kan stoppen, maar eerst moet ze leren vechten.
Samen met haar vrienden Cat en Ander begint ze aan een reis door de oceaan op zoek naar
de mysterieuze Solon die weet hoe ze Atlas kunnen verslaan. De tijd dringt. Zal hun
belangrijke missie slagen?
Een aan lager wal geraakte Engelsman van middelbare leeftijd gaat op onderzoek uit als
enkele ex-collega's, allen briljante wetenschappers, vermoord zijn.
Onderzoek naar de rol van massamedia bij spraakmakende affaires en incidenten in het
nieuws.
Perry en Aria hebben voor hun liefde gevochten en hebben de zware tests van hun
leiderschap doorstaan. Nu zijn ze klaar om een laatste poging te ondernemen om de twee
kampen samen te brengen in een nieuwe wereld.Het stille blauw is het verpletterende derde
en laatste deel in de Wereld zonder hemel-trilogie. De eerste twee delen waren in de
Verenigde Staten en Engeland een enorm succes en stonden daar wekenlang hoog in de
bestsellerlijsten. De lezersreacties op de aankondiging van het derde deel waren
overweldigend. Nu De hongerspelen en de Divergent-serie zo’n groot succes zijn, blijft de
verfilming van Een wereld zonder hemel door Warner Bros niet lang uit.

Een oude man blikt terug op een korte, maar cruciale periode in zijn leven toen
Page 1/6

Download Free Modus Workshop Manual Gdhc
hij toetrad tot een reizend gezelschap tijdens de crisisjaren in de Verenigde
Staten.
Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie / druk 1
Agressie is een probleem waarmee ouders, leerkrachten en hulpverleners
dikwijls geen raad weten. Agressieve kinderen en jongeren blijken moeilijk te
behandelen. Hoe moet agressie worden aangepakt? Waar komt agressie
vandaag? Waarom is het ene kind wel en het andere niet agressief? En blijven
agressieve kinderen altijd agressief? Op deze en andere vragen geeft dit boek
antwoord. Agressie kan het functioneren van kinderen ernstig belemmeren.
Thuis, op school en onder vrienden kan dat tot heftige problemen leiden. Voor
opvoeders en hulpverleners is het van groot belang een goed inzicht te krijgen in
het verschijnsel agressie. Dat kan helpen agressie een half toe te roepen of te
voorkomen dat het agressieve kind steeds agressiever wordt. In de verschillende
hoofdstukken belicht de auteur het verschijnsel agressie van begin tot eind. Het
boek maakt duidelijk hoe agressie ontstaat, welke ontwikkelingen agressieve
kinderen kunnen doormaken en welke oplossingen er zijn om agressie te
voorkomen of in te perken. Dit helder geschreven overzichtswerk is bedoeld voor
(aankomend) orthopedagogen, psychologen, sociaal-pedagogische
hulpverleners, leerkrachten, beleidsmakers en andere professionals die met
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agressieve jeugdigen te maken hebben of krijgen.
`Als je aan een boek van Goddard begint, is het onmogelijk weg te leggen. Trouw
De Empress of Britain, het luxe cruiseschip van de trans-Atlantische lijn, is
onderweg van Canada naar Engeland. Onder de eersteklaspassagiers bevinden
zich de twee meesteroplichters Guy Horton en Max Wingate. Wanneer zij Diana
Charnwood ontmoeten, de dochter van een schatrijke wapenhandelaar, zien zij
in haar een nieuw slachtoffer. Max verleidt Diana, maar wordt onverhoopt verliefd
op haar. Wanneer Dianas vader vervolgens op gewelddadige wijze om het leven
komt, wijzen alle tekens in Max richting. Het is aan Guy om de onschuld van zijn
vriend te bewijzen.
Slak is jarig en geeft een feestje. Hij is helaas te langzaam om mee te doen met
de spelletjes, maar hij is wel heel blij met alle cadeautjes die zijn vrienden hem
geven. Alleen weet Slak niet goed wat hij precies moet doen met dingen als
spijkers, planken en kastanjes. Gelukkig kennen zijn vrienden hem beter dan hij
dacht. Met al die vreemde cadeaus komt zijn grootste wens uit! vanaf 3 jaar.
Het begint allemaal met een glimmende rode grasmaaimachine. Is dat haar
kerstcadeau? Met een schok realiseert Nancy zich dat de sieraden die haar man
Jonathan de laatste tijd gekocht heeft niet voor haar bestemd waren, maar voor
een andere vrouw. Ze vertrekt naar Londen om een nieuw leven te beginnen. Het
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duurt niet lang voor ze haar knappe buurman Connor ontmoet.
De tweede cyberpunkroman van Gibson speelt zich tien jaar na het driemaal
bekroonde Zenumagiër af in de supersnelle hightechsamenleving van
ontzagwekkende metropolen, van alles en iedereen beheersende multinationals,
op de meest linkse van de tienbaans snelwegen, waar één fout voldoende is om
de gebruiker levenslang te ontregelen. In die wereld proberen een freelance
huurling, een uitgerangeerde galerie-eigenaar en een zogenaamde
computercowboy niet alleen te overleven, maar ook de beste te worden in wat ze
doen en succes te behalen. Zinderende spanning, actie en intrige maken
Biochips tot een doolhof waarin de lezer tot de laatste bladzijde wil verdwalen.
Martin Redford, werkloos historicus, gaat gretig in op de uitnodiging om
onderzoek te doen naar het aftreden van Edwin Strafford. Strafford was de jonge
Engelse minister van Binnenlandse Zaken aan het begin van de vorige eeuw in
een kabinet dat tegen vrouwenkiesrecht was. Uit de memoires van Strafford blijkt
dat hij aftrad om te kunnen trouwen met zijn geliefde, een voorvechter van
kiesrecht voor vrouwen. Maar dan wijst zij hem plots af. Ontgoocheld en
gebroken verdwijnt hij van het politieke toneel. Is de veelbelovende politicus
bewust kapotgemaakt? Naarmate Martin dichter bij de waarheid komt, duiken
steeds meer mensen op die koste wat kost willen voorkomen dat zij moeten
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boeten voor verjaard bedrog. Robert Goddard, geboren in Hampshire in 1954,
studeerde geschiedenis in Cambridge en werkte onder andere als docent. Hij
schrijft fulltime sinds hij in 1986 met Verjaard bedrog debuteerde. ‘Elke keer als
ik een boek van Goddard open, voelt het alsof ik in een warm bad stap. Ook nu
weer bij Bloedband. Vanaf de eerste zin wil je nog maar één ding en dat is
doorlezen. Hij is een verteller pur sang, en weet de typisch Engelse sfeer als
geen ander weer te geven in zijn boeken. Spanning wordt langzaam opgebouwd
en de karakters komen tot leven.’ watleesjij.nu over Bloedband
Wanneer een bekende Engelse acteur optreedt in Brighton, krijgt hij bezoek van zijn
bijna ex-vrouw die zijn hulp inroept omdat ze wordt achtervolgd door een vreemde man.
Kan je Amerika vervatten in een boek? Met Pulphead bewijst John Jeremiah Sullivan
van wel. Hij neemt de lezer mee op een opwindende reis langs de hogere, lagere en
vergeten cultuur van Amerika. In zijn essays combineert hij de energie van Hunter S.
ompson met de scherpe intelligentie van Joan Didion, aangevuld met een volkomen
eigen charme en eruditie. Sullivan schrijft onder meer over religie bij een christelijk
popfestival in het Ozarkgebergte, over de vergane glorie van voormalige sterren van
reality-tvprogrammas, over de bijna-doodervaring van zijn broer, en hij trekt naar
Indiana om verslag te doen van de jeugd van Michael Jackson. Hoewel de onder
werpen waarover Sullivan schrijft zeer uiteenlopend zijn, wordt geleidelijk duidelijk wat
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de rode draad van Pulphead is: hier wordt de geschiedenis van een land op unieke en
onvergetelijke wijze beschreven.
Studie door de Duitse filosoof (1770-1831) over de grondslagen van het recht, de
moraliteit en de staat.
Oud worden willen we allemaal, en ook zien we onze familieleden graag een hoge
leeftijd bereiken. Maar ouderdom komt met gebreken, en slechter zien is daar een van.
Reinier Schlingemann gaat in zijn oratie in op slechtziendheid. Van de nu levende
mensen brengt mogelijk een op de vijf zijn of haar laatste dagen slechtziend door. Vaak
komt deze ouderdomsblindheid door vaatgroei of vaatlekkage in het oog, door
suikerziekte of leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Schlingemann bekijkt of het
vakgebied oculaire angiogenese dit onheil kan voorkomen. En of de farmaceutische
industrie een antwoord heeft op de klachten. Hij stelt zichzelf de vraag of studenten
Geneeskunde voldoende voorbereid worden op de golf van oogproblemen die de
vergrijzing met zich mee zal brengen.
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