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Mole Airlines Flight 1023 Answers Gflvlvegy
Volgens een oude auteursrechtelijke wijsheid beschermt het auteursrecht slechts de
vorm, niet de feitelijke inhoud van een werk. De praktijk bewijst echter, dat het
auteursrecht bij de bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen
een belangrijke rol kan spelen. Rechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde
Staten verlenen regelmatig bescherming aan catalogi, telefoongidsen,
omroepprogramma-gegevens, koerslijsten, bibliografische registers, biografische
informatie, nieuwsberichten, wetenschappelijke onderzoeksresultaten, almanakken en
– niet te vergeten- feestwijzers en predikbeurtenlijsten. In Auteursrecht op informatie,
het proefschrift van P.B. Hugenholtz, wordt onderzocht in hoeverre de
auteursrechtelijke theorie met de praktijk verzoend kan worden. Het boek bevat vier
hoofdstukken. Het eerste handelt over het begrip informatie, een term waarover veel
misverstand bestaat. Uitgaande van de informatietheorie worden de verschillende
betekenissen van informatie en het daaraan nauw verwante begrip gegevens op een
rijtje gezet. Het tweede hoofdstuk bestaat uit een analyse van het auteursrechtelijke
werkbegrip, mede aan de hand van de bescherming van triviale werken ( ‘kleine
Munze’). Toepassing van de informatietheorie op het object van het auteursrecht (het
werk) leidt tot verrassende resultaten. Het derde hoofdstuk behandelt rechtspraak over
de bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland,
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Duitsland, en de Verenigde Staten. Het boek wordt afgesloten met een uitvoerige
beschouwing over de relatie tussen het auteursrecht en de informatievrijheid.
Auteursrecht op informatie werd voor het eerst gepubliceerd in 1989, zeven jaar voor
de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn en tien jaar voordat in Nederland
het ‘databankenrecht’ in werking trad. Het boek bewijst dat databanken en andere
gegevensverzamelingen ook zonder de kunstgreep van een sui generis recht juridische
bescherming kunnen vinden. Nu het databankenrecht weer ter discussie staat, heeft
het boek een nieuwe actualiteit gekregen. Het Amsterdam Academic Archive is een
initiatief van Amsterdam University Press. In de serie verschijnen
(populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar
nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
Functionele ziektebeelden zoals gastro-oesofageale reflux, buikpijn en obstipatie
behoren tot de meest voorkomende aandoeningen op de kinderleeftijd. Deze
aandoeningen hebben vaak een aanzienlijke invloed op het kind, het gezin en de
omgeving, en kunnen leiden tot aanzienlijk schoolverzuim. In vergelijking met kinderen
met bijvoorbeeld chronische darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa,
is de kwaliteit van leven beduidend lager. Verrassend genoeg ontbreken bij kinderen
met functionele ziektebeelden goede studies waarin de effectiviteit en veiligheid van
zowel dieetinterventies als geneesmiddelen zijn onderzocht. Onderzoek laat zelfs zien
dat meer dan 80% van de geneesmiddelen die aan zuigelingen en kinderen in
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ziekenhuizen worden toegediend niet zijn onderzocht op de aangegeven indicatie,
veiligheid en effectiviteit, en mogelijk dus ineffectief en schadelijk zijn. Het uitvoeren
van grote placebo-gecontroleerde klinische studies bij kinderen van alle leeftijden is niet
eenvoudig maar wel noodzakelijk, en vergt niet alleen een perfecte organisatie maar
ook teamspirit en doorzettingsvermogen.
Een Duitse geluidstechnicus die gefascineerd is door de menselijke stem, komt in de
Tweede Wereldoorlog in contact met het gezin van propagandaminister Goebbels.
Het leven van de succesvolle ondernemer Ryan Perry verandert voorgoed wanneer hij
plotseling last krijgt van levensbedreigende hartproblemen. Zijn bedrijf staat vervolgens
op het punt failliet te gaan en zijn vriendin wil hem verlaten. Een jaar later en een
harttransplantatie verder lijkt Ryan zijn oude leven weer op te kunnen pakken. Tot hij op
een dag een cadeau zonder afzender krijgt, een hartvormig doosje met chocolade en
een video van een openhartoperatie met het bericht: 'Jouw hart is van mij'. Van wie
komt deze boodschap? Er zou toch niet werkelijk iemand achter zijn hart aanzitten...?
De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende
thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van
zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op
nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New York Timesbestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven
waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd
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meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Zal Brad Rowan ooit de zware top in de New Yorkse zakenwereld bereiken? Het enige
wat in deze wereld telt, is hoeveel centen je op je bankrekening hebt staan. Met
eerlijkheid en respect kom je nergens! Brad barst uit elkaar van ambitie en heeft altijd
honger naar meer macht, vrouwen en geld. Langzamerhand raakt hij verstrikt in een
web van leugens, hebzucht en blinde lust, waardoor hij alles dreigt te verliezen,
inclusief zichzelf. ‘Verlaat me nooit’ is Robbins’ indringende verhaal over een man die
altijd meer wil, maar niet lijkt te vatten wat hem diep van binnen gelukkig maakt. De in
New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs
ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn
boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart
zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte
onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met
niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De
droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in
Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als
leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig
jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en
macht.
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Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of
award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design
covers the people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and
news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los Angeles
magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years. The
magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is
intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
Gedichten van de Franse dichter (1821-1867) met vertaling.
Archeologe Louise Cantor treft haar zoon Henrik dood aan. Volgens de politie is het zelfmoord,
maar Louise weet zeker dat Henrik nooit de hand aan zichzelf zou slaan. Ze gaat op
onderzoek uit en volgt een spoor dat via Spanje naar Mozambique voert. Henrik bleek
verwikkeld in een heftige strijd tegen aids en de meedogenloze, op winst beluste medische
industrie. Een slangenkuil, die ook voor Louise gevaarlijk zou kunnen zijn.
In het begin van de 19e eeuw besluit een 22-jarige Oostenrijkse musicus vanwege een
onmogelijke liefde te sterven door niet meer te slapen.
Wat heeft God te maken met post van een overleden moeder, Kafka die vegetariër is
geworden en honden die hun penning verliezen? Deze zeer korte verhalen zijn een
verkenningstocht van onze dagelijkse interactie met God. Williams’ personages komen God
op de meest onverwachte plaatsen tegen: bij een hotdogeetwedstrijd, een chic gala en in de
apotheek. Ook God heeft namelijk soms last van gordelroos.
In het dorpje Frip heeft men veel last van zogenaamde gappers, die zich vastklitten aan de
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geiten. Hoe komen de dorpsbewoners van ze af? Vanaf ca.10 jaar
Een jongetje wordt van school naar huis steeds gevolgd door nijlpaarden. Als hij een antitoverpil slikt, verdwijnen de nijlpaarden om plaats te maken voor giraffen.
Filosofische beschouwingen van de Nederlandse schrijfster (1881-1932) over eigenschappen
die door mensen aan taal worden toegekend, maar die in feite eigenschappen zijn van de
werkelijkheid waarnaar door middel van taal verwezen wordt
Dit is het aangrijpende verhaal van de twaalfjarige Louisa Mae Cardinal, die in New York
woont met haar verlegen broertje Oz. Het is 1940 en ze hebben het niet gemakkelijk, want het
inkomen van hun vader, die schrijver is, is niet hoog. Maar dat kan Lou niet zoveel schelen,
want ze aanbidt haar vader en is gek op zijn verhalen. Maar dan, in één verschrikkelijk
moment, verandert Lou's leven voorgoed. Een auto-ongeluk maakt een einde aan hun vaders
leven, waardoor zij en Oz moeten verhuizen naar het verre Virginia. Daar, in het isolement van
de desolate bergen, komen ze te wonen bij hun excentrieke overgrootmoeder Louisa, Lou's
naamgenote. Geplaatst tegenover nieuwe verantwoordelijkheden ziet Lou zich gedwongen
snel volwassen te worden. Daar, op haar overgrootmoeders eenvoudige boerderij, op het land
waarvan haar vader zo hield en waarover hij steeds weer schreef, ontdekt zij wie zij werkelijk is
en wat zij kan betekenen voor deze wereld. En wanneer een vernietigend noodlot hun nieuwe
huis treft kan zij de strijd die volgt het hoofd bieden; een strijd die gaat om recht en overleving
en die gestreden wordt in een overvolle rechtszaal in Virginia...

1906, New York City: de Italiaanse misdaadgroep De Zwarte Hand maakt zich schuldig
aan ontvoering, afpersing, brandstichting en moord. Wanneer een coalitie van
slachtoffers het agentschap Van Dorn inhuurt om hun bedrijven, reputaties en families
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te beschermen, verzamelt Isaac Bell zijn beste team om de stad af te speuren naar
aanwijzingen. Maar dan stuit hij op een bekend gezicht... De Zwarte Hand wordt steeds
ambitieuzer en hun doelen worden politieker. Als Bell de rol van de oude bekende niet
snel kan ontmakseren, zou een van de machtigste mannen in de natie het volgende
slachtoffer kunnen zijn.
Tom Concannon is een rasechte Ier: een dromer, een man van het grote gebaar, maar
bovenal vader. Hij is gek op zijn dochters, en wat hem betreft zijn ze perfect - hoe
verschillend ze alle drie ook zijn... Deel 3 Shannon woont in de VS en weet pas sinds
kort dat Tom haar vader was. Sindsdien voelt ze zich stuurloos - ze weet niet meer
goed wie ze zelf is. Wanneer ze een uitnodiging krijgt van Brianna, haar halfzus, besluit
ze daar dan ook op in te gaan. Het gevoel van herkenning dat Ierland haar geeft,
overvalt haar. Net als het feit dat Brianna's buurman, Murphy, niet alleen heel erg
aantrekkelijk is, maar op zijn beurt beweert dat hij háár herkent - als de vrouw op wie hij
altijd heeft gewacht.
Dave Goulson is van jongs af aan gefascineerd door de natuur. Op hartverwarmende
wijze beschrijft hij zijn eerste en het moet gezegd vrij klungelige ontmoetingen met de
dierenwereld: bij het schoonmaken van zijn aquarium elektrocuteert hij zijn
lievelingsvissen en na een zomerse regenbui droogt hij zijn hommels en zet ze per
ongeluk in brand. Hij doet alles om de natuur, en met name de wereld van de hommel,
te doorgronden. Zijn jeugdige fascinatie zet hem aan tot jarenlang onderzoek naar deze
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`charismatische tijgers van de insectenwereld , die met uitsterven worden bedreigd. In
Een verhaal met een angel laat Goulson zien hoe belangrijk de hommel voor ons is, en
zijn fantastische anekdotes tonen hoe intrigerend dit beestje is. Na het lezen van Een
verhaal met een angel zul je de hommel met heel andere ogen bekijken.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere
zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret
Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de Oekraïne. Het is
haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De
opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet
ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de president, maar ook haar eigen leven op
het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich
om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt.
Noel Hynd is een gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
In 4368 voor Christus wordt een stam in Oost-Europa bedreigd door nomaden.
Voor de fans van Amélie en Hugo! Weeskind Martha is als baby in een koffer op het
station van Lime Street in Liverpool gevonden. Omdat niemand de koffer komt claimen,
wordt het Bureau Gevonden Voorwerpen haar thuis. Jammer genoeg beschikt Moeder,
die het kantoortje met ijzeren hand runt, niet bepaald over de beste opvoedkundige
kwaliteiten. Martha wordt zodoende de Assepoester van het station en raakt er door
Moeder zelfs van overtuigd dat het hele station zal instorten als ze een stap buiten het
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gebouw zet. Lime Street Station en de excentrieke personages die het station bevolken
vormen haar universum: de elegante Elisabeth die de stationsrestauratie runt, de
Romeinse legionair die elke dag op dezelfde tijd onder de stationsklok zijn broodje eet
en William, die in de schaduwen leeft en zakken vol met tinnen soldaatjes heeft...
Technieken voor het houden van een toespraak.

In de zomer van de Olympische Spelen in Berlijn, 1936, weet niemand wie te
vertrouwen is en wie niet. Iedereen probeert zich staande te houden, zoals exonderwijzeres Käthe Richter en zwarthandelaar Otto Webber. Wanneer hitman
Paul Schumann naar Duitsland gaat om de nazi Reinhardt Ernst te doden, wordt
hij al voordat hij voet op Duitse bodem zet tegengewerkt door een spion die een
waarschuwing naar de nazi's stuurt. Paul krijgt onverwacht hulp van Käthe en
Otto om te zorgen dat zijn missie toch tot een goed einde komt.
Vijf jonge meisjes vinden de weg naar volwassenheid door uitstapjes naar een
Andere Wereld waar zij verschillende levenslessen leren.
Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt
getuige te zijn geweest van haar ‘begrafenis’ toen hij als zesjarig jongentje
buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of ze wil helpen het graf van het meisje te
vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels verhaal aan alle
kanten rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?
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De helderziende Cassandra, de dochter van koning Priamus, vertelt over haar
ervaringen tijdens de Trojaanse oorlog.
Door middel van prenten wordt informatie gegeven over de bijenteelt. Voor
kinderen vanaf de eerste klassen van het basisonderwijs.
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een
nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of
een einde aan de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint
Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al
met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader
Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities
uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
Voor het eerst sinds lange tijd wordt Rome geteisterd door een sneeuw- storm.
Tijdens dit noodweer krijgt de politie een inbraakmelding vanuit het Pantheon.
Wanneer de rechercheurs Nic Costa en Gianni Peroni bij de oude Romeinse
tempel aankomen, treffen zij een gruwelijlk tafereel aan. Onder de zacht
neerdalende sneeuw ligt het vreselijk toegetakelde lichaam van een vrouw. De
verminkingen verwijzen naar de Vitruviaanse Man van Leonardo Da Vinci, een
mysterieus symbool dat alles te maken heeft met de Gulden Snede, de maatstaf
voor de architectuur in de renaissance. Al snel staat de FBI op de stoep en wil Page 10/14
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geheel tegen de zin van de Itali- anen - het onderzoek overnemen en de zaak zo
snel en stil mogelijk af- ronden. Costa is vastbesloten om erachter te komen
waarom deze kwestie blijkbaar zo delicaat is. Dan geeft de FBI schoorvoetend
toe dat dit niet het eerste slachtoffer is: op verschillende plekken in de wereld zijn
zes mensen op dezelfde manier om het leven gebracht. De FBI wordt
gedwongen meer geheime informatie prijs te geven dan haar lief is... In dit
bloedspannende boek zien we de Italianen veelvuldig in hun habitat met de
talrijke Romeinse Piazza's, de espresso's in cafés en aan de pasta. Bellisimo.'
***** Nu.nl Een boek om met smaak van te genieten - een mix van de bedrieglijk
relaxte sfeer van Donna Leons Brunetti-boeken en de duisternis van Ian Rankins
Rebusserie. Excellent!' **** Ink
Dit boek beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de vele aspecten van de psychiatrie die
relevant zijn voor de verpleegkundige en agogische beroepsuitoefening. Allereerst worden
zienswijzen en ontwikkelingen in de psychiatrie en de wet- en regelgeving behandeld.
Vervolgens worden de psychische functies (symptomenleer), het psychiatrisch onderzoek en
de behandelingen, inclusief psychofarmacologie, beschreven. Deze drie onderdelen zijn
belangrijke elementen om de hoofdstukken over de psychiatrische ziektebeelden te kunnen
begrijpen. De psychiatrische ziektebeelden worden volgens een vast stramien behandeld. Een
apart hoofdstuk is gewijd aan de persoonlijkheidsstoornissen, waarbij kort stilgestaan wordt bij
de persoonlijkheidsontwikkeling. Aan de hand van casuïstiek worden de oorzaken, het beloop,
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het diagnostisch kader (DSM-IV-TR) en behandelmogelijkheden van de diverse ziektebeelden
beschreven. Het onderdeel speciële psychiatrie behandelt de meest relevante thema's uit de
kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke
beperking, ouderenpsychiatrie en transculturele psychiatrie De beschrijving van de symptomen
en ziektebeelden is geïllustreerd met veel casuïstiek om de transfer naar de praktijk te
bevorderen. Daarbij is er aandacht voor observeren, signaleren en redeneren. Vanuit het
behandelkader worden richtlijnen gegeven voor verpleegkundigen en beg leiders. Om
begrippen snel te kunnen opzoeken is in het boek Psychiatrie een verklarende woordenlijst en
register opgenomen. Het boek is allereerst bestemd voor studenten die een verpleegkundige
of agogische opleiding volgen op mbo-niveau. Daarnaast is het boek uitermate geschikt als
naslagwerk voor verpleegkundigen, begeleiders en overige medewerkers die op mbo-niveau
werkzaam zijn in instellingen voor geestelijke, algemene en maatschappelijke
gezondheidszorg.
Schets van de oude geschiedenis van Egypte, Voor-Azië, Griekenland en Rome.
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier vermoord en
achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd met as. De politie van
Florida is er dan ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar
aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen
als er een vijfde slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere
zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe.
Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en Abe hevige ruzie met elkaar
hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar is hij zelf
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hoofdverdachte in een gecompliceerde moordzaak...
In de roman De jonkvrouw en de eenhoorn kiest Tracy Chevalier wederom het thema van de
relatie tussen kunst, artiest en beeltenis; zoals ze eerder deed in Meisje met de parel. Ook nu
heeft ze een rijk, overweldigend verhaal geweven over passie en de prijs van een artistieke
creatie Jean le Viste is een vijftiende-eeuwse edelman die op goede voet met de koning staat.
Hij wil zijn statusverhoging aan het hof vieren en geeft een ambitieuze kunstenaar de opdracht
om zes wandtapijten te ontwerpen. De getalenteerde miniatuurschilder Nicholas des Innocents
overwint snel zijn schroom als hij kennismaakt met Claude, de weelderige dochter van zijn
patroon. Zijn poging haar te verleiden, zuigt hem in het web van kwetsbare betrekkingen
tussen echtelieden, ouders en kinderen, geliefden en bedienden.
"Onthoud goed: sterven is eervol.' In Massachusetts gaan zes jongens een vuurgevecht aan
met de FBI. Voor ze gearresteerd kunnen worden, plegen de jongens zelfmoord. Op één na,
maar die weigert te praten. In Washington DC wordt het lichaam van een meisje gevonden.
Het is de dochter van een senator. Ze blijkt gewurgd te zijn. Op het eerste gezicht lijken het
twee afzonderlijke zaken, tot FBI-agent Maggie O'Dell ontdekt dat één naam in beide opduikt:
die van Joseph Everett, een sekteleider. Toeval? Of gaat achter het charismatische uiterlijk
van de Eerwaarde Everett een levensgevaarlijke psychopaat schuil?
Van Sarah-Kate Lynch, auteur van ‘Zoet verlangen’ en ‘Dolci d’Amore’, is er nu een heerlijk
liefdesverhaal met een hoge feelgoodfactor: ‘Honingzoete dagen’. Cherie-Lynn ‘Sugar’
Wallace volgt elke lente haar bijen naar een nieuwe stad. Dit jaar, toen ze koningin Elizabeth
VI op de oude landkaart neerzette, bleek New York haar bestemming. Daar aangekomen loopt
ze behalve haar nieuwe buren – de schuwe Ruby, Lola en haar dochtertje, chefkok Nate die
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niet van mensen houdt en de werkloze oud-portier George – vrijwel meteen de knappe Schot
Theo tegen het lijf. Hoewel hij haar hart sneller doet kloppen, weigert ze daaraan toe te geven.
Sugar gelooft niet meer in de liefde, maar haar bijen wel...
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