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The 15 Secrets The Taxman Doesn T Want You To Know Plus 10 Bonus Tax Tips
Het stoute konijn Pieter loopt weg om uit de moestuin te snoepen. Hij wordt achtervolgd door de boze eigenaar. Pas na veel avonturen komt
hij weer veilig thuis. Prentenboek met gedetailleerde, zachtgekleurde aquareltekeningen en beweegbare delen. Vanaf ca. 4 jaar.
Je lichaamstaal verraadt je gevoelens Waarom staan mannen in de 'kapotte-rits'-houding? Waarom moet je nooit je armen over elkaar slaan?
Waarom laat een vrouw als ze flirt haar kin op haar handen rusten? Waarom stappen we liever niet in een volle lift? Hoe komt het dat voeten
de waarheid vertellen? Je lichaamstaal verraadt je gevoelens. Je bent je er niet van bewust, maar je lichaam laat precies zien wat er in je
omgaat. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie. Samen schreven ze Waarom mannen niet
luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen, wat een internationale bestseller werd.
Het tweede deel van de heerlijk smeuïge Crazy Rich Asians-trilogie De verfilming, van de makers van Crazy Rich Asians en The Hunger
Games, is al in productie ‘China Rich Girlfriend is onze favoriet uit het drieluik.’ Hebban.nl Als Rachel Chu, docent economie aan de
Universiteit van New York, haar collega Nicholas Young ontmoet, ziet ze in eerste instantie niets in hem. Rachel is zelf een ABC – een
American-born Chinese – en heeft geen interesse in een relatie met een Aziatische man. Maar deze charmante geschiedenisprofessor blijkt
toch wel erg goed bij haar te passen... Rachel Chu heeft alles wat haar hartje begeert: een schitterende diamanten ring, de perfecte
bruidsjurk en bovenal: de liefde van haar leven, Nicholas Young, die bereid is zijn erfenis op te geven om met haar te trouwen. Maar Rachels
droombruiloft is niet compleet zonder haar biologische vader. Na een schokkende onthulling belandt Rachel in Shanghai, waar ze meer
pracht en praal ziet dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Zal ze hier, tussen de Ferrari’s, exclusieve clubs, chique veilinghuizen en
gigantische villa’s, eindelijk vinden wat ze zoekt? De pers overCrazy Rich Asians ‘Een heerlijke romantische komedie.’ ????? Chicklit.nl
‘Vermakelijk escapisme dat zelfs de twijfelende lezer over de streep trekt: de superrijke Chinese versie van Dynasty.’ The Guardian
‘Verbazingwekkend, jaloersmakend, romantisch en oprecht. Iedereen die van Azië en Aziatische literatuur houdt, zal hier zijn vingers bij
aflikken.’ Tessaheitmeijer.com
The 15 Secrets the Taxman Doesn't Want You to KnowPlus 10 Bonus Tax Tips15 Secrets the Taxman Doesn't Want You to KnowPlus 10
Bonus Tax TipsWealthy ImmigrantsHow to Build, Grow and Preserve Your Wealth in Canada
This book aims to make the case for and provide some of the resources necessary to reimagine rehabilitation for twenty-first-century criminal
justice. Outlining an approach to rehabilitation which takes into account wider democratic processes, political structures and mechanisms of
resource allocation, the authors develop a new model of rehabilitation comprising four forms – personal, legal, social and moral. Personal
rehabilitation concerns how individuals make their journeys away from offending and towards reintegration and how they can be supported to
do so, whilst legal rehabilitation concerns the role of the criminal courts in the process of restricting and then restoring the rights and status of
citizens. Moral rehabilitation is concerned with the ethical basis of the interactions between the individual who has offended and the people
and organisations charged with providing rehabilitative services. Social rehabilitation explores the crucial contribution civil society can make
to rehabilitation, exploring this through the lens of citizenship, community and social capital. Drawing on the conceptual insights offered in the
late Stan Cohen’s seminal work – Visions of Social Control – and specifically his insistence that modern social institutions can aspire to doing
good and doing justice, the authors argue that these values can underpin a moral pragmatism in designing social interventions that must go
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beyond achieving simply instrumental ends. Reimaging rehabilitation within the context of social action and social justice, this book is
essential reading for students and scholars alike, particularly those engaged with criminal justice policy, probation and offender rehabilitation.
In this completely updated and revised edition, Go it Alone! provides essential information for anyone who wants to get out of the rat race and
work as a free agent, or start their own business. From the ins and outs of writing a business plan, to how to win customer loyalty Geoff Burch
in his usual provocative and anecdotal style gives the common sense advice we've been waiting for. Along with Geoff's missives and
anecdotes, he provides excercises and a resource directory. All of which make great reading and inspiration for anyone to Go it Alone!
Readership: budding entrepreneurs or those wanting to find out how to become a free agent.
Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen man en vrouw zijn biologisch en
mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de volgende
afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire biologie,
psychologische analyses en sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en een
enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease
hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder
Body Language (in 32 talen verschenen, in Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef Memory Language.
In recent years the importance of Signals Intelligence (Sigint) has become more prominent, especially the capabilities and possibilities of
reading and deciphering diplomatic, military and commercial communications of other nations. This growing awareness of the importance of
intelligence applies not only to the activities of the big services but also to those smaller nations like The Netherlands. For this reason The
Netherlands Intelligence Association (NISA) was recently established in which academics and (former and still active) members of The
Netherlands intelligence community work together in order to promote research into the history of Dutch intelligence communities.-Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar durfde in de
begindagen van het internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn bedrijf
Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis.
Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis van Bezos als ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is
met diens grootse ideeën over competitie en innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en
geeft als eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan
eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het
hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om
ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen worden als een
ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van
een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers
van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de
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voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
Investigating the essential role that the postal system plays in American democracy and how the corporate sector has attempted to destroy it.
"With First Class: The U.S. Postal Service, Democracy, and the Corporate Threat, Christopher Shaw makes a brilliant case for polishing the
USPS up and letting it shine in the 21st century."—John Nichols, national affairs correspondent for The Nation and author of Coronavirus
Criminals and Pandemic Profiteers: Accountability for Those Who Caused the Crisis The fight over the future of the U.S. Postal Service is on.
For years, corporate interests and political ideologues have pushed to remake the USPS, turning it from a public institution into a private
business—and now, with mail-in voting playing a key role in local, state, and federal elections, the attacks have escalated. Leadership at the
USPS has been handed over to special interests whose plan for the future includes higher postage costs, slower delivery times, and fewer
post offices, policies that will inevitably weaken this invaluable public service and source of employment. Despite the general shift to digital
communication, the vast majority of the American people—and small businesses—still rely heavily on the U.S. postal system, and many are
rallying to defend it. First Class brings readers to the front lines of the struggle, explaining the various forces at work for and against a strong
postal system, and presenting reasonable ideas for strengthening and expanding its capacity, services, and workforce. Emphasizing the
essential role the USPS has played ever since Benjamin Franklin served as our first Postmaster General, author Christopher Shaw warns of
the consequences for the country—and for our democracy—if we don’t win this fight. Praise for First Class: Piece by piece, an essential
national infrastructure is being dismantled without our consent. Shaw makes an eloquent case for why the post office is worth saving and
why, for the sake of American democracy, it must be saved."—Steve Hutkins, founder/editor of Save the Post Office and Professor of English
at New York University "The USPS is essential for a democratic American society; thank goodness we have this new book from Christopher
W. Shaw explaining why."—Danny Caine, author of Save the USPS and owner of the Raven Book Store, Lawrence, KS "Shaw's excellent
analysis of the Postal Service and its vital role in American Democracy couldn't be more timely. … First Class should serve as a clarion call for
Americans to halt the dismantling and to, instead, preserve and enhance the institution that can bind the nation together."—Ruth Y. Goldway,
Retired Chair and Commissioner, U.S. Postal Regulatory Commission, responsible for the Forever Stamps "In a time of community fracture
and corporate predation, Shaw argues, a first-class post office of the future can bring communities together and offer exploitation-free
banking and other services."—Robert Weissman, president of Public Citizen
With more than 500 entries (including up-to-date information on such high profile cases as Martha Stewart and Enron), the Encyclopedia of
White-Collar & Corporate Crime gathers history, definitions, examples, investigation, prosecution, assessments, challenges, and projections
into one definitive reference work on the topic. This two-volume encyclopedia incorporates information about a variety of white-collar crimes,
and provides examples of persons, statutes, companies, and convictions. Each entry offers a thorough and thoughtful summary of the topic.
Rather than a simple definition, users are given a satisfying and sophisticated synopsis with references for further study.
This study is the first full analysis of the Qumran wisdom texts. New translations and a full explanation of the background and context of
wisdom literature introduce the reader to an important and hitherto little discussed part of the Dead Sea Scrolls. After surveying biblical and
extrabiblical wisdom books, the author considers the best and most fully preserved wisdom texts from Qumran. The centrepiece of the book
is a discussion of the large wisdom instruction known as Sapiential Work A. Also, the author reflects on the relevance of those texts for the
study of early Judaism and Christianity. An appendix treats the Ben Sira scroll from Masada.
A critical analysis of Australia's neoliberal state and role in the American imperial project in Asia. In exposing the causal mechanisms for
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violence and prospects for more wars it argues for emancipatory alternatives to the existing dominant and anti-democratic neoliberal
governmentality.
Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een vakantie of een bontjas. Veel meer zat er niet in. Tot een paar bankiers in Londen
op een briljant idee kwamen. Zou het niet mogelijk zijn om een plek te creëren waar de belastingdienst je kapitaal nooit zou kunnen vinden?
Neem bijvoorbeeld het Kanaaleiland Jersey, waar je al je geld kunt verstoppen in een mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch
vulkaaneilandje dat zich ontwikkelde tot een onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al meer bedrijven dan inwoners telt. In
Moneyland laat Oliver Bullough ons zien hoe de superrijken, de criminelen en de multinationals erin slagen hun geld uit handen van de
belastingdienst te houden. Bullough legt uit hoe onze banken witwassen en hoe sommige westerse landen tot het uiterste gaan om grote
bedrijven binnen te halen, zodat uiteindelijk alleen de gewone man nog zijn belastingen betaalt. Moneyland vertelt het verbijsterende verhaal
van rijkdom en macht in de eenentwintigste eeuw.
The Inner World of Research is a book about the joys and miseries of life as a researcher. Dealing with essential but rarely mentioned topics
in the everyday life of a researcher, it focuses in particular on the role of emotions and social relations in research. It stretches from the
individual researcher, to the ‘micro-cosmos’ of the research team, to the broader policy environment in which research takes place. Though
based on autobiographical material from Stefan Svallfors’ long career as a leading social scientist, the book also derives from extended
interviews with researchers from a variety of disciplines, and with authors, artists and musicians. It delves into the mysteries of creativity; the
joys and frustrations of collaboration; and the role of fear, anger and boredom in the life of a researcher.
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde
honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen
van een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve
honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De
auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch
en gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel
gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze
aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de
Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat
zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt
voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van
op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo
Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat we goed
kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal
Het fascinerende eerste deel in Mary Renaults tweeluik over Alexander de Grote/h5 Al op jonge leeftijd wordt Alexander heen en weer
geslingerd tussen liefde en haat voor zijn vader, koning Philippos van Macedonië. Van zijn vriend Hephaistion leert hij wat vertrouwen is en
de lessen van Aristotles prikkelen zijn geest. Op zijn twaalfde doodt hij zijn eerste tegenstander en op zijn zestiende is hij al commandant van
de cavalerie van het Macedonische leger. Wanneer zijn vader wordt vermoord zijn Alexanders talenten en ambities dan ook al zo ver
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ontwikkeld dat hij meer dan klaar is voor zijn lot als een van de grootste vorsten uit de geschiedenis.
"In 2016, Social Security rules changed radically. Do you know how - and how these changes might apply to you? Americans have left
literally billions of Social Security dollars on the table - benefits we have earned, are eligible to take, but simply aren't aware of. Fully revised
and carefully updated in light of the new law, Get What's Yours is the indispensable guide to collecting the maximum Social Security benefits
possible."--Page [4] of cover.
Marie Forleo zorgt dat je stopt met uitstellen en helpt je je dromen achterna te gaan. Voor iedereen die wil stoppen met uitstellen en aan de
slag wil gaan. De miljoenen fans van Marie Forleo halen hun hart op: het langverwachte boek is eindelijk hier. Alles is uitvogelbaar geeft
lezers de moed om, ondanks hun angsten, hun dromen waar te maken en significante veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Het
geloof in ons eigen kunnen staat daarbij centraal. Alles is uitvogelbaar maakt korte metten met disfunctionele overtuigingen en belemmerend
gedrag. Forleo neemt je stap voor stap mee in de achtbaan van creativiteit, verandering en vooruitgang. Dit meesterwerk helpt je boven alles
jouw innerlijke kracht aan te boren.
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people,
companies, and projects.

Eindelijk! Het langverwachte laatste deel van de Clifton-serie Tegen de achtergrond van wereldoorlogen, politieke
schandalen en maatschappelijke onrust proberen opeenvolgende generaties van de familie Clifton hun weg te vinden. In
een verhaal dat decennia en continenten omspant, laat Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen en brengt hij op
grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven. Het leven lacht Harry en Emma Clifton eindelijk toe: Harry is bezig een
boek te schrijven dat zijn magnum opus lijkt te worden, en Emma krijgt van niemand minder dan Margaret Thatcher een
wel heel aantrekkelijk aanbod voor een nieuwe baan. Ook met hun zoon Sebastian en zijn vrouw Samantha gaat het
goed, hoewel hun eeuwige rivale Lady Virginia nog steeds alles op alles zet om de familie een hak te zetten. Maar dan
gebeurt er iets dramatisch dat het leven van de hele Clifton-familie op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jeffrey
Archer ‘Een van de top-tien verhalenvertellers ter wereld.’ Los Angeles Times ‘Archer is een meesterlijk entertainer.’
Time ‘Archers plots zijn vakwerk, je kunt niet stoppen met lezen.’ Boston Globe ‘Slimme plots, soepele stijl. Archer
speelt een kat-en-muisspel met de lezer.’ New York Times ‘Een verteller in de klasse van Alexandre Dumas.
Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post
Are you a new immigrant to Canada or considering immigration? Do you dream of prosperity in Canada? Do you wish for
a better life for your children? Do you want to make your money work for you? If you answer yes to any of the above
questions then Wealthy Immigrants is an essential read. It is packed with valuable financial information and strategies
that will help make your move to Canada a prosperous one. "With illustrations from her personal life Jessica explains
Canadian financial terms in language that all readers can understand. Everyone wishing to build their prosperity and
future security will gain knowledge from reading this book.
If you are immigrants, it is even more important that you read
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her book to learn the Canadian system and how best to use your resources to build wealth in Canada." Dwayne Daku,
Author of 15 Secrets The Taxman Doesn't Want You to Know!
Het verhaal Als Michael op een dag met autopech langs een onbekende weg strandt, heeft hij geen flauw vermoeden dat
hij op een keerpunt in zijn leven staat. Hij gaat op zoek naar het dichtstbijzijnde huis en komt bij een prachtige villa op
een indrukwekkend landgoed met de naam 'Twaalf Zuilen'. Charlie, de tuinman, helpt Michael terug op weg en dit is
meteen de start van een nieuwe vriendschap. Tijdens hun gesprekken leert Michael de fundamenten van succes kennen:
de Twaalf Succeszuilen. Deze hebben de eigenaar van het huis, mijnheer Davis, tot een rijk en succesvol man gemaakt.
Dit verhaal van Jim Rohn en Chris Widener inspireert om je leven (opnieuw) te plannen en daagt je uit om het beste uit
jezelf te halen! TWAALF SUCCESZUILEN Enkele lessen die je ontdekt: * Werk harder aan jezelf dan aan je carrière *
Leid een leven van driedimensionale gezondheid * Relaties zijn een geschenk * Bereik je doelen * Hoe je tijd verstandig
gebruiken * Omring je met de beste mensen * Word een levenslange leerling * Inkomen overtreft zelden persoonlijke
ontwikkeling * Communicatie leidt tot begrip * De wereld kan altijd nog een groot leider gebruiken * Laat een erfenis na
Liam Pennywell is eenenzestig, gescheiden en niet langer welkom op zijn werk. Hij besluit een nieuw en soberder leven
te gaan leiden en verhuist naar een bescheiden appartement in een mindere buurt. De dag na de verhuizing wordt hij
wakker in een ziekenhuisbed en herinnert hij zich niets van de overval waar hij slachtoffer van is geworden. Liam gaat na
het voorval op zoek naar verloren herinneringen en ontmoet op zijn zoektocht een ongewone vrouw en een nieuwe
liefde. Het kompas van Noach gaat over herinneringen, liefde en verlies, maar bovenal over een man die langzaam
beseft dat gewoon een rustig leven leiden misschien niet genoeg is.
‘De kust’ is het debuut van Sara Taylor en speelt zich af op een eilandengroep vlak voor de kust van Virginia. Het is niet
veel meer dan dennenbossen, schelpenpaden, moerassen en wat vervallen huizen. Een thuishaven voor sommigen,
terwijl anderen hun hele leven proberen de eilanden te ontvluchten. De kust is het thuis van Medora Slater – een vrouw
die haar ouderlijk huis ontvlucht en eindigt in een relatie met Andrew Day, die haar op een dag probeert te vermoorden.
En het is de plek van hun nazaten: twee families waarvan de gezinsleden onlosmakelijk met elkaar én met het land zijn
verbonden en die beschikken over een ontembare wilskracht. ‘De kust’ is een adembenemende ambitieus debuut en
wordt vergeleken met ‘Wolkenatlas’ van David Mitchell en ‘Bezoek van de knokploeg’ van Jennifer Egan. Met dit boek
werd Sara Taylor genomineerd voor de Baileys Prize en de Guardian First Book Award. ‘Een opmerkelijk debuut. Sara
Taylor is een geweldige verteller, met een prachtige narratieve stijl.’ – The Times
A trip to the other side of the world brings fresh adventures... Lori Shepherd travels to New Zealand in Aunt Dimity's
fifteenth charming adventure from Nancy Atherton, Aunt Dimity Down Under. Perfect for fans of M. C. Beaton and Ann
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Granger. 'Another hit in the long line of Aunt Dimity books' - Suspense Magazine Lori Shepherd is bereft when she learns
her beloved neighbours, Ruth and Louise Pym, may be dying. But as she braces herself for a final farewell, Lori receives
an unexpected request from the eccentric sisters: to find their long-lost brother before it's too late. Aubrey Pym was
banished from his family long ago for wicked deeds, and Lori must travel to New Zealand to find him. Despite her
misgivings, she sets out on a journey full of surprises. And with the help of a charming Kiwi and the otherworldly
guidance of her late Aunt Dimity, Lori begins to unravel the web of secrets that have haunted the Pym family for
generations. What readers are saying about Aunt Dimity Down Under: 'A sprightly visit to the land down under the Land
Down Under, with plenty of humour, sorrow, and a touch of Tolkienmania' 'A book that leaves you smiling' 'Five stars'
In recent years the importance of Signals Intelligence (Sigint) has become more prominent, especially the capabilities of
reading and deciphering diplomatic, military and commercial communications of other nations. This work reveals the role
of intercepting messages during the Cold War.
Omdat het eerste lichaam in Wolf Street werd gevonden en omdat de moordenaar een beet uit elk lichaam neemt,
hebben de kranten een nieuw schrikbeeld: de Wolfman... John Rebus wordt beschouwd als expert op het gebied van
seriemoordenaars. Hij is naar Londen ontboden om het onderzoek vlot te trekken. Maar George Flight, zijn tegenpool bij
Scotland Yard, zit niet te wachten op bemoeials. Rebus moet vechten tegen zowel vooroordelen als tegen een
bloeddorstige maniak. Als een aantrekkelijke psychologe hem een profiel van de Wolfman aanreikt, heeft Rebus eindelijk
een bondgenoot gevonden. Maar hulp van buiten maakt kwetsbaar voor aanvallen in de rug...
In SA Politics Unspun, premier SA political commentator Stephen Grootes cuts through the incomprehensible political
spin and media coverage out there to provide an accessible, attractive, easy-to-read road map to South African politics.
The entries are short and punchy, covering the basic structures of South African politics (Constitution, Parliament,
Presidency, Cabinet etc), the major parties and players (from Aaron Motsoaledi to Helen Zille and Jacob Zuma) and the
critical controversies that define our current political landscape (Nkandla, the Arms Deal and the Secrecy Bill). Key
elements are the (even-handed) predictions for our political future and the patented Stephen Grootes Power Ratios,
which rate our leading politicians by the power they wield and the moral authority they enjoy. With innovative colour
design to back up Grootes entertaining opinion and insight, this is the must-have political read in the run-up to National
Elections 2014.
Op de avond voor haar negende verjaardag neemt Rose Edelstein een hap van haar moeders zelfgemaakte citroentaart
en ontdekt dat ze over een wel heel bijzondere gave beschikt. Ze proeft niet zo zeer de heerlijke smaak van de taart,
maar de emoties van haar moeder. Vanaf dat moment vormt eten geen genot meer voor Rose, want iedere maaltijd kan
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weer iets onthullen. De gave van Rose dwingt haar de confrontatie aan te gaan met de geheimen van haar familie - de
waarheid over het verborgen leven van haar moeder, haar vaders vreemde afstandelijkheid en het voortdurende gevecht
dat haar broer Joseph heeft met de wereld. Maar hoe ouder Rose wordt, hoe beter ze met haar gave leert omgaan en ze
komt tot de ontdekking dat er meer geheimen zijn dan haar smaakpapillen kunnen bespeuren. De smaak van droef en
zoet is een gevoelige coming of age roman, een metafoor voor verlies van onschuld, en tegelijkertijd een ontroerend
portret van een gezin dat langzaam uiteen dreigt te vallen.
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