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Vols. for 1964- have guides and journal lists.
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and
projects.
Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light Between Oceans,
met o.a. Rachel Weisz, Michael Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en
Isabel Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van
Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze
stel. Tot er na een storm in april een roeiboot aanspoelt met twee mensen erin:
een dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje. Tom begraaft de
man en Isabel ontfermt zich over de baby, met wie ze al snel een sterke band
krijgt. Ze haalt Tom over om te doen alsof ze hun eigen dochter is. Maar wanneer
ze na twee jaar terugkeren naar het vasteland worden ze geconfronteerd met
veel vragen van hun familie en vrienden, en met een wanhopige vrouw op zoek
naar haar dochtertje... De pers over Het licht van de zee: ‘Hartverscheurend.’
Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion ‘Stedman weet het
aangrijpende verhaal zo te vertellen dat je meevoelt met alle personages.’ GooiPage 1/5
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en Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal over de liefde van
een moeder voor een kind.’ Vrouwenbibliotheek.nl
InfoWorld
Polly Prince doet haar uiterste best om het noodlijdende reclamebureau van haar vader te
redden, die alleen maar aandacht heeft voor zijn nieuwste jonge vlam. Tot haar ontzetting
komt ze erachter dat het bedrijf is opgekocht door de vijand uit haar jeugd: Damon Doukakis.
Uitgerekend zijn zusje is degene met wie haar vader ervandoor is, en dat zint Damon helemaal
niet - net als veel aan Polly hem niet zint. Haar uitdagende kleding, bijvoorbeeld. Dat het háár
creatieve inbreng is die het bureau draaiende houdt, weet hij niet. Hij zal de boel weleens even
veranderen. Wat hij niet verwacht, is dat zij hém zal veranderen! Dit boek is ook verkrijgbaar in
een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
De auteur vertelt hoe hij, reizend door de Sahara, een opmerkelijk voertuig is tegengekomen
en zijn piloot, David Innes, een man met een opmerkelijk verhaal te vertellen.
International Electronics Directory '90, Third Edition: The Guide to European Manufacturers,
Agents and Applications, Part 1 comprises a directory of various manufacturers in Europe and
a directory of agents in Europe. This book contains a classified directory of electronic products
and services where both manufacturers and agents are listed. This edition is organized into
two sections. Section 1 provides details of manufacturers, including number of employees,
production program, names of managers, as well as links with other companies. The entries
are listed alphabetically on a country-by-country basis. Section 2 provides information
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concerning agents or representatives, including names of manufacturers represented, names
of managers, number of employees, and range of products handled. A number of these
companies are also active in manufacturing and so appear in both Section 1 and Section 2.
This book is a valuable resource for private consumers.
Celeste en haar tweelingbroer Nobel zijn onafscheidelijk, tot Nobel door een tragisch ongeluk
om het leven komt. Hun moeder besluit dat Celeste nu als haar broer door het leven moet...
Celeste en haar tweelingbroer Nobel zijn onafscheidelijk, tot Nobel door een tragisch ongeluk
om het leven komt. Dit verlies is meer dan hun moeder, die erg bijgelovig is, kan verdragen. In
een wanhopige poging om de geest van haar zoon in leven te houden, verplicht ze Celeste
haar haar af te knippen, jongenskleren te dragen en zelfs Nobels identiteit aan te nemen. Het
meisje in Celeste is bijna verdwenen, totdat een knappe jongen naast haar en haar moeder
komt wonen. Celeste strijdt met haar ontwakende vrouwelijkheid en herontdekt zichzelf, met
het risico dat haar moeder wraak zal nemen...
Please note this is a Short Discount publication. Access both contact and company information
on all 4950 European manufacturers, distributors and agents for 550 electronics components
and sub–assembly product classifications throughout West and East Europe in one
comprehensive Volume. Applications: • Sourcing of specific product types through local
distributors or manufacturers • Location of new regional channels of distribution or
identification of new European business partners • Competitor tracking • Sales lead generation
Entries include: • Key names executives • Full address, telephone and fax details • Size
indications including number of employees • Products • Manufacturers represented and
agency status
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Providing an overview coverage of computing/IT concepts and applications for beginners, this
11th edition has been updated to keep readers abreast of the thousands of changes in this
rampaging technology; currency is the top priority. Over 150 new or updated images reflect the
latest releases and innovations in software. Everything has been adjusted to reflect the state of
the art. Beginning with a comprehensive section called “Getting Started,” this book covers
such topics as the technology revolution, software, inside the computer, storing and retrieving
information, networks and networking, going online, and information technology ethics. This
book provides useful and relevant information for anyone who uses a personal computer
whether at home or in the office.
‘Wees voorzichtig met wat je wenst. Ik weet er alles van.’ De vertelster in De ijskoningin is
acht jaar oud als ze in een boze bui haar moeder dood wenst, zoals kleine kinderen dat
kunnen doen. Maar haar wens komt uit:die avond komt haar moeder bij een auto-ongeluk om
het leven. Getraumatiseerd door de kracht van haar gedachten sluit ze zich van de wereld af
en wordt ze, in haar eigen woorden, een 'ijskoningin'. En dan wordt ze getroffen door de
bliksem...

Corinne Hofmann is bekend geworden door de wereldwijde bestseller De blanke
Masai, waarin zij haar leven als Samburu-bruid beschreef. Veertien jaar na haar
avontuurlijke vlucht met haar dochtertje Napirai keert Corinne Hofmann voor het
eerst terug naar Kenia, het land dat ooit haar thuis was. Ze is te gast op de
filmset van de bioscoopfilm De blanke Masai, waar haar indrukwekkende
levensgeschiedenis aan de zijde van de Samburu-krijger Lketinga wordt
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verfilmd.In Barsaloi, in het hoogland van Kenia, komt het tot een emotioneel
weerzien met Lketinga; met haar Afrikaanse schoonmoeder Mama; met Lketinga
s broer James en met hun nichtje Saguna, die inmiddels is opgegroeid tot een
jonge vrouw. Ook ontmoet zij pater Giuliani op zijn nieuwe missiepost in het
Ndoto-gebergte, die haar destijds heeft geholpen bij haar vlucht terug naar
Europa. Jaren na dato kan Corinne eindelijk zélf aan haar Afrikaanse vrienden en
familie uitleggen waarom ze destijds de moeilijke beslissing heeft moeten nemen
om samen met haar dochter Napirai de Samburu-stam te verlaten.Weerzien in
Kenia is een ontroerend boek waarin Corinne Hofmann verslag doet van haar
emotionele reis. Met haar bezoek aan Kenia, waar haar avontuur achttien jaar
geleden tijdens een vakantie begon, kan zij eindelijk de cirkel van haar
bijzondere verleden sluiten.
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