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Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1
missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forcesteam kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat
zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst
kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident te
onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met
een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de
Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de
klok om de wereld van de ondergang te redden...
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and
projects.
Tony Durán was een avonturier en een gokker, en toen hij de zusjes Belladona
ontmoette, meende hij de hoofdprijs te hebben gewonnen. Hun ménage à trois
schokte het dorp en hield de gemoederen maandenlang bezig. Hij verscheen
voortdurend met een van hen in het restaurant van het Plaza Hotel, maar
niemand wist ooit welke van de twee het was, omdat de tweelingzusjes zo op
elkaar leken dat zelfs hun handschrift identiek was. En dan wordt hij dood
aangetroffen De gepensioneerde commissaris Croce moet de zaak oplossen en
krijgt daarbij van de kant van de wet minstens zoveel tegenwerking als van de
bewoners van het dorp en de familie van de zusters Belladona. Er duikt zelfs een
journalist uit Buenos Aires op om het geval te verslaan. Een psychologische
thriller waarin de gekte van de commissaris essentieel is voor de mysteries die hij
moet oplossen. Een intense, tragische familiegeschiedenis en een diepgravende
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reflectie op macht en recht. `Bij elk nieuw boek van Piglia vraag ik me niet meer
af óf hij de Premio Cervantes verdient, maar wannéér hij deze erkenning krijgt.
La Vanguardia
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit
te kopen.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of
information, intelligence and insight for network and IT executives responsible for
the digital nervous systems of large organizations. Readers are responsible for
designing, implementing and managing the voice, data and video systems their
companies use to support everything from business critical applications to
employee collaboration and electronic commerce.
What do individual investors, money managers, analysts, brokers, and financial
writers and editors have in common? All turn to Standard & Poor's, a division of
the McGraw-Hill Companies, for securities information that is second to none.
S&P's Guides, totally updated for 2002, deliver the same data and analyses used
by today's top investment professionals. Each book puts these unique features at
the reader's fingertips: -- Vital data on earnings, dividends, and share prices -Key income and balance sheet statistics -- Exclusive S&P buy, sell, or hold
recommendations for each stock -- Exclusive S&P outlook for every stock's price
-- Computer-generated screens showing superior stock picks in different
categories -- Company addresses, and numbers, and names of top officers Key
information on America's medium-size, fast-growing companies.
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman verlies en zegeningen.
Vier jaar geleden nadat Hannah haar man en dochter verloor, durft ze weer
vooruit te kijken samen met haar dochter Jenny en haar nieuwe echtgenoot Matt.
Matt en zij willen graag een kind adopteren en nemen daarom Grace in hun
gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te gaan, moeten ze Grace weer afstaan.
Kan Hannah het aan om opnieuw een kind te verliezen? Jade en Tanner
verlangen ook naar een kind, maar tijdens haar zwangerschap krijgt Jade te
horen dat ze ernstig ziek is. Het ongeboren kindje vormt een bedreiging voor
haar eigen leven. Ze krijgt het advies om de zwangerschap af te breken.
‘Kostbaar geschenk’ is het derde en laatste deel van de Vol vertrouwen-trilogie.
De eerdere delen zijn ‘Wachten op de morgen’ en ‘Tweede kans’.
Contains essential information on 6,420 companies: the publicly listed US
companies that were traded on the New York Stock Exchange (NYSE), American
Stock Exchange (AMEX), and Nasdaq National Market (Nasdaq) as of March 31,
1997.
Leerboek voor het universitair basisdoctoraal onderwijs.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en
later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met
haar kinderen.
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a
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large multi-volume set. Includes: Products & services, Company profiles and Catalog
file.
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe
uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor
bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze
besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie
ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie
& Julia
Kidd, een veelzijdige jongeman, houdt van schilderen en karate en heeft belangstelling
voor tarot, maar het grote geld verdient hij met het kraken van computers: hij is een
geniale hacker. Wanneer het erg stil wordt rond collega-hacker Bobby, besluit Kidd -tegen alle regels in -- een bezoekje aan zijn huis te brengen. Hier treft hij het levenloze
lichaam van Bobby aan en Kidd ontdekt dat de dader het op zijn laptop had voorzien.
Samen met LuEllen, zijn partner in crime, opent hij de jacht op de dief én moordenaar.
In een race tegen de klok probeert Kidd de laptop te achterhalen voordat de
moordenaar de informatie die erop staat in de openbaarheid brengt. Want als dat
gebeurt kunnen veel politici hun carrière wel vergeten. Maar ook een groot aantal
hackers, waaronder Kidd, loopt een enorm risico...

De 27-jarige Joanna Kurtz heeft veel bruiloften meegemaakt, maar nooit een als
de bruid zelf. Ze droomt ervan schrijfster te worden, maar zoiets is ongehoord in
de Lancaster County gemeenschap. Haar verhalen zijn niet haar enige geheim.
Ze heeft een beau, Eben, die haar van veraf het hof maakt. Zelfs haar zusje
Cora, die zelf aanbidders in overvloed heeft, weet er niets van. Het is maar de
vraag of ze ooit samen zullen zijn, want Eben moet de boerderij van zijn ouders
in Indiana overnemen.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar
wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend
is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben
belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de
kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot
die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in
een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen
onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor
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nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft
direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de
nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man
gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en
zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is.
Safta, een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag
verschijnen zijn herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een
automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een
verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in
hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als
zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld
steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die
van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak,
Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om
na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense
roman over verlies en hoop.
Described as "Who owns whom, the family tree of every major corporation in America, "
the directory is indexed by name (parent and subsidiary), geographic location, Standard
Industrial Classification (SIC) Code, and corporate responsibility.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft
een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles
in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te
vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode
te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
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