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Bloemlezing uit de geestelijke autobiografie van de Latijnse kerkvader (354-430)
In niets lijkt Tina op de supermodellen die magnaat Ari Zavros volgens de roddelbladen verslijt. De zo gewone Tina
verbergt echter een geheim dat de schandaalpers veel interessanter zou vinden: Ari heeft vier jaar geleden een kind bij
haar verwekt. Dat heeft ze zelfs nooit aan hem verteld, omdat hij haar botweg aan de kant zette zodra hij genoeg van
haar had. Wanneer hij ontdekt dat hij vader is, staat hij erop dat Tina met hem trouwt. Maar zij laat zich niet zo makkelijk
dwingen. Als er geen sprake kan zijn van liefde, dan eist ze in elk geval zijn trouw. Aan die voorwaarde wil hij best
voldoen, maar hij zet er wel zijn eigen eis tegenover... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Robert Ludlum & James Cobb, Het Noordpool conflict Binnen de CIA bestaat een geheime afdeling die rechtstreeks
onder bevel van de president staat en alleen wordt ingezet als alle andere kanalen ontoereikend zijn gebleken. De
leidinggevende van deze afdeling is kolonel Jon Smith. De codenaam voor deze eenheid is Covert One. Op een ruig,
onherbergzaam eiland ten noorden van Canada vinden expeditieleden de resten van een Russische bommenwerper uit
de tijd van de Koude Oorlog. Slechts weinig mensen weten dat de lading nog steeds gevaarlijk is: twee ton actieve
antrax. Kolonel Jon Smith moet samen met een CIA-agent en een knappe maar gevaarlijke vrouwelijke wapenexpert de
vondst veiligstellen. Maar de oude bommenwerper verbergt een geheim dat een derde wereldoorlog kan ontketenen...
Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde
bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Subtitling Through Speech RecognitionRespeakingRoutledge
En vergeet niet te leven De Engelse Elizabeth en de Ierse Aisling leren elkaar tijdens de oorlog kennen als de dan tienjarige Elizabeth uit
Londen wordt geëvacueerd om aan de Duitse bommen te ontsnappen. Ze wordt liefdevol opgenomen in het grote, chaotische gezin van de
O’Conors en groeit samen op met de vrijpostige Aisling. Twintig jaar later zijn de twee inmiddels volwassen vrouwen nog steeds
hartsvrienden – en wordt hun vriendschap zwaar op de proef gesteld. Maeve Binchy (1940-2012) is wereldwijd geliefd vanwege haar warme
schrijfstijl en overtuigende personages. Van haar hartverwarmende boeken zijn wereldwijd ruim twintig miljoen exemplaren verkocht.
Eens was de tuin van Leota een prachtige plek, waar bloemen bloeiden en hoop gedijde. Het was haar toevluchtsoord na de oorlog. Nu is de
84-jarige Leota alleen en haar tuin is verwoest. Al Leota's pogingen om zich met haar volwassen kinderen te verzoenen, zijn vruchteloos
gebleken. Ze spreekt haar wanhoop uit tot God. Hij brengt twee mensen in haar leven: enerzijds een student die denkt dat hij alle antwoorden
weet, anderzijds de kleindochter waar ze niet op had durven hopen. Meesterwerk van de koningin van de christelijke fictie

Een gepensioneerde joodse spoorwegingenieur in Hongarije schrijft voor zijn deportatie naar Auschwitz een laatste brief
aan zijn zuster.
Rafaele Fiorenza is woedend. Om zijn erfenis te krijgen moet hij trouwen met de maîtresse van zijn vader. Tot zijn grote
ergernis vindt hij die verdorven vrouw nog aantrekkelijk ook! Emma is eveneens slecht te spreken over het plan, vooral
omdat ze een fortuin zal verspelen als ze er níét aan meewerkt. Dat Rafaele gelooft dat ze de geliefde van zijn vader
was, stemt haar bepaald niet milder, en dat hij eist dat ze het huwelijk consommeren al helemaal niet. Wat haar echter
nog het meest van haar stuk brengt, is dat ze heimelijk geniet van zijn nachtelijke strelingen...
Twee vrouwen die het koningshuis op de proef stellen. Gescheiden door de tijd. Verbonden door een geheim... 1911. Op
vijftienjarige leeftijd ontmoeten Mary Kirk en de ontembare Wallis Warfield elkaar op een zomerkamp. Hun vriendschap
zal gebroken harten, lange afstanden en de vele restricties van het Britse koningshuis overleven, totdat zij ten onder gaat
door één onvergeeflijk verraad. 1997. Rachels romantische vakantie met haar verloofde, in Parijs, wordt tragisch
onderbroken wanneer de auto voor hen crasht. In die auto zat prinses Diana. Eenmaal thuis in Brighton kan Rachel het
ongeluk niet loslaten. Ze raakt gefascineerd door het feit dat Diana de laatste uren voor haar dood op bezoek was in het
huis van Wallis Simpson, Barones van Windsor. Dan ontdekt Rachel een connectie met Wallis, die haar leidt naar de
waarheid achter een schandaal dat de wereld schokte...
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel leuk
om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.
Teksten van de joods godsdienstfilosoof (1878-1965) over het chassidisme.
Based on sound research and first-hand experience in the field, Subtitling through Speech Recognition: Respeaking is the first
book to present a comprehensive overview of the production of subtitles through speech recognition in Europe. Topics covered
include the origins of subtitling for the deaf and hard of hearing, the different methods used to provide live subtitles and the training
and professional practice of respeaking around the world. The core of the book is devoted to elaborating an in-depth respeaking
course, including the skills required before, during and after the respeaking process. The volume also offers detailed analysis of
the reception of respeaking, featuring information about viewers' preferences, comprehension and perception of respoken subtitles
obtained with eye-tracking technology. An accompanying DVD features a wealth of video clips and documents designed to
illustrate the material in the book and to serve as a basis for the exercises included at the end of each chapter. The working
language of the book is English, but the DVD also contains sample material in Dutch, French, Galician, German, Italian and
Spanish. Subtitling through Speech Recognition: Respeaking is designed for use as a course book for classroom practice or as a
handbook for self-learning. It will be of interest to undergraduate and postgraduate students as well as freelance and in-house
language professionals. It will also find a reading public among broadcasters, cinema, theatre and museum managers, as well as
the deaf and members of deaf associations, who may use the volume to support future campaigns and enhance the quality of the
speech-to-text accessibility they provide to their members.
Historisch overzicht aan de hand van Britse bronnen van de organisatie van de Bilderbergconferenties sinds 1954, wat er besproken wordt
en welke complottheorieën over deze geheime conferenties de ronde doen.
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