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Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er
geheimzinnige dingen. Volgens een oude voorspelling moeten Thomas en zijn
jongere broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9
jaar.
Your source for products and services for landscape construction, design, and
maintenance.
Buenos Aires, 1976. Kaddisj Poznan is een joodse hijo de puta hoerenzoon en
daarmee de ultieme verschoppeling in het Argentinië van de jaren zeventig. Hij
verdient zijn geld met het wissen van joodse grafteksten, om de achtergrond te
verhullen van diegenen die onder het huidige regime zoveel te vrezen hebben.
Wanneer Kaddisj zoon Pato plotseling verdwijnt, betekent dat de genadeslag
voor de familie. Wat volgt is een absurde, kafkaëske dwaaltocht van Kaddisj en
zijn vrouw Lillian door de duistere krochten van het ministerie van Buitengewone
Zaken, in een wanhopige poging hun zoon te redden. Het ministerie van
Buitengewone Zaken is het verbijsterende en nog niet eerder vertelde verhaal
van de joodse gemeenschap in Buenos Aires, aan de vooravond van de militaire
coup. Englander neemt de lezer mee op een hallucinerende reis door een wereld
van terreur, die elke verbeelding te boven gaat, maar die helaas maar al te
realistisch is. Het ministerie van Buitengewone Zaken is een monumentaal
romandebuut over het lot van de vermisten en van de Argentijnse joden; over
liefde en rouw, vaders en zonen.
'Een tijdloos verhaal over de kracht van de verbeelding en de kracht van hen die
nog in staat zijn zich te verwonderen.' - La Stampa 'Een boek dat je laat huilen en
lachen.' - Il Giornale
Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te geven vermoordt Vicky Rai,
playboy en zoon van de minister van Binnenlandse Zaken, de serveerster Ruby
Gill. Hij kent de juiste mensen en wordt vrijgesproken. Maar op het feestje dat hij
geeft om zijn vrijspraak te vieren wordt hij zelf neergeschoten. Wanneer de politie
de gasten fouilleert, treft ze bij zes mensen een pistool aan. Deze verdachten
blijken allemaal een motief te hebben. De onderzoeksjournalist Arun Advani
maakt het tot zijn missie uit te zoeken wie de moordenaar is. Vikas Swarup
schetst in zijn langverwachte tweede roman een intrigerend beeld van de
hedendaagse standenmaatschappij in India en van onze door corruptie,
machtsmisbruik en celebrityverering gekenmerkte wereld. Zes verdachten is een
onvervalste pageturner, het werk van een meesterverteller.
In het 14e eeuwse Devon worden weggelopen horigen meedogenloos gestraft
als ze door hun heer werden gepakt. Maar als Peter Bruther de havezaat van sir
William Beauscyr ontvlucht, stelt hij zich onder bescherming van de Engelse
koning. Als Bruther opgehangen wordt aangetroffen, moet baljuw Simon,
bijgestaan door de voormalige tempelridder sir Baldwin, onderzoek doen naar
deze koelbloedige moord. Als er vervolgens nog twee moorden worden
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gepleegd, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een ijzingwekkende climax. In zijn
reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks
een spannend plot te combineren met een levendige beschrijving van het laatmiddeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers!
Verschenen in deze reeks: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De
gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende
gebod, Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
De lange weg naar de vrijheidde autobiografieAtlas Contact
'Helden van de grens is de beste Eggers in jaren' **** HET PAROOL Josie reist met
haar kinderen Paul en Ana in een krakkemikkige camper naar Alaska. Haar ex-man
Carl weet niets van de onderneming. Josie worstelt met demonen uit zowel het verre
als het nabije verleden: ze heeft, nadat een patiënt haar heeft aangeklaagd, haar
tandartspraktijk moeten verkopen en ze rouwt nog om de dood van een jonge soldaat
die haar zeer nabij stond. De tocht begint als een welkome afleiding. Alaska is een
compleet andere wereld; ze staan oog in oog met bizons en beren, koken hotdogs
boven een kampvuur en slapen langs ijskoude rivieren in donkere bossen. Maar hoe
verder de reis hen brengt, hoe meer Josie gedwongen wordt om haar eigen fouten en
tekortkomingen onder ogen te zien; om voorgoed af te rekenen met het verleden dat
haar zelfs tot het einde van deb eschaving blijft achtervolgen. 'Eggers is geestig én
geëngageerd, Amerikaan én kosmopoliet' **** NRC HANDELSBLAD 'Prachtig
gedoseerde roman over een alleenstaande moeder. Eggers weet precies waar en
wanneer hij informatie moet lossen om zijn personages en de plot op te bouwen' ****
DE MORGEN DAVE EGGERS (1970) is de auteur van onder meer Een
hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit, Wat is de Wat, De Cirkel
en Een hologram voor de koning. Hij is tevens de drijvende kracht achter uitgeverij
McSweeney's en de non-profit 826 Valencia. Zijn boeken werden genomineerd voor de
Pulitzer Prize, de National Book Award en de National Book Critics Circle Award.
Onlangs werden zowel Een hologram voor de koning als De cirkel succesvol verfilmd.
FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine, celebrates the outdoor
experience with great stories, compelling photography, and sound advice while
honoring the traditions hunters and fishermen have passed down for generations.
Matthew Mercer en Harris Sandler werken al jaren voor belangrijke congresleden van
de senaat in Washington. Wanneer de twee vrienden betrokken raken bij een
mysterieus en spannend spel dat op de werkvloer wordt gespeeld en waar bijna
niemand vanaf weet, kunnen ze niet vermoeden wat de vergaande gevolgen ervan zijn.
Tot er een dode valt. Vastbesloten zet Harris, met alleen de hulp van een jonge
senaatsbode, alles op alles om de waarheid over het spel te ontrafelen - tot het
bloedstollende einde.'De vlotte pen van Meltzer houdt je letterlijk aan het boek
gekluisterd, je kunt het pas loslaten als je de laatste letters hebt verslonden'
Crimezone.nl'laat lezers naar adem snakken' Publishers Weekly'boordevol actie'
Booklist
Een kindje laat zich door mooie beloften niet verlokken om geboren te worden, totdat
vader thuiskomt en iedereen een kus geeft. Prentenboek met fijne, zwart-witte
pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3 jaar.
De Geheimen van de Nar is het tweede deel van Robin Hobbs De Boeken van Fitz en
de Nar. Met deze trilogie keerde Hobb na meer dan tien jaar eindelijk terug naar de
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wereld van de Zieners, én de wereld van FitzChevalric. Lang geleden veranderden Fitz
en de Nar de wereld. Ze brachten de magie van de draken terug, stelden het
koningshuis van de Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de Zes
Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de Nar op sterven, verminkt door
mysterieuze, bleke figuren wier plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn
van de krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen dochter. Afgeleid door de
levensbedreigende toestand van de Nar en de intriges aan het hof, laat Fitz slechts
even zijn waakzaamheid zakken... En in één afschuwelijk moment wordt zijn wereld op
de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een groep die haar wil gebruiken
op dezelfde manier als ze met de Nar hebben geprobeerd - als wapen. Maar
FitzChevalric Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie stroomt nog altijd
door zijn aderen. En hoewel zijn vaardigheden als moordenaar des konings misschien
een beetje roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal geleerd, niet snel
vergeten. Vijanden en vrienden zullen er snel achter komen dat niets zo gevaarlijk is als
een man die niets meer te verliezen heeft... 'FitzChevalric is een van de beste
personages uit de fantasy-literatuur.' Fantasy Book Review 'Moderne fantasy op zijn
meest onweerstaanbare best.' The Guardian 'Fantastisch... boordevol emotie.' Library
Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te zijn.' George R.R. Martin

Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over zijn
persoonlijke opvattingen over Martin Wagner, de 45e president van de Verenigde
Staten. Hij vergelijkt Wagner met andere wereldleiders en constateert de
overeenkomsten met hen. Emerson voegt persoonlijke anekdotes toe uit ervaring
met de president en die van zijn familie en collega's.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de
grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes
center stage. In a BABADADA dictionary images and language merge into a unit
that is easy to learn and remember. Each book contains over 1000 colored
illustrations. The goal is to learn the basics of a language much faster and with
more fun than possible with a complicated text dictionary. This book is based on
the very successful online picture dictionary BABADADA.COM, which offers easy
language entry for countless language combinations - Used by thousands of
people and approved by well-known institutions. The languages used in this book
are also called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese,
holandês, holenderski and serbisch, serbe, serbio, serbo, sérvio, serbski
Note: This book is available in several languages: Dutch, English.Voor trainers is
er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het
tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te
raadplegen. Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL
BiSL Foundation dat het Framework BiSL® beschrijft. De eerste druk van dit
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boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote
belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel
van de best practices van BiSL. Een groot aantal mensen heeft een training
gevolgd over BiSL en het BiSL Foundation examen afgelegd.De belangrijkste
wijzigingen die in deze tweede druk zijn doorgevoerd, zijn: verbeterde (meer
consistente) schrijfwijze van formuleringen en begrippen; tekstuele aanpassingen
om de inhoud beter toegankelijk te maken; consequent doorgevoerde schrijfwijze
voor alle benamingen van Procesclusters, Processen en Activiteiten. uitvoering
met steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met name de illustraties is
verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is geworden.BiSL geeft invulling aan de
processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit
de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is
een samenhangend framework, met aandacht voor zowel operationele, tactische
en strategische processen, alsmede voor de onderlinge relaties.In dit boek
worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt
uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen
organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a. businessinformatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers,
systeemeigenaren, CIO?s, businessmanagers en -consultants. Dit boek is
officiële literatuur voor het BiSL Foundation examen van APMG
In zijn Lectorale Rede gaat Willem Verbaan in op de veranderingen die de stad
doormaakt, nu en in de toekomst. Door het globaliseringsproces is de competitie
tussen steden op dit moment enorm. Het aantrekken en ontwikkelen van talent is
hierdoor cruciaal. Klimaatveranderingen beïnvloeden de leefbaarheid van de stad
en de vitaliteit van haar inwoners. Duurzaamheidsdenken en waardencreaties
zijn daarom nieuwe koersen waarvoor ideeën en concepten ontwikkeld moeten
worden. Er zal een verschuiving plaatsvinden van bouw naar beheer om de
leefomgeving te verbeteren, met waardestijging als resultaat. Governancevraagstukken en een multidisciplinaire benadering worden uitgangspunten
daarbij. Oude financieringsvormen voldoen niet meer. Kernthema's voor de stad
worden samenhang en het verbinden met nieuwe verdienmodellen; nieuwe
partner- en financieringsvormen zullen ontstaan. Ketenintegratie en ICT gaan
een fundamentele rol spelen in de nieuwe urbane processen.
Een man is net een trein - er komt altijd een volgende! Miranda is in de wolken
als ze Greg ontmoet: hij is knap, geestig en lijkt meteen dol op haar. De
volmaakte man! Greg vindt Miranda ook erg leuk: ze is mooi, ze is jong en ze
zeurt nooit over baby's. Natuurlijk heeft hij haar niet alles over zichzelf verteld zelfs de liefste meisjes gaan soms een beetje raar doen tegen een man die net
zijn zwangere vrouw in de steek heeft gelaten. Maar daar hoeft ze toch niet
achter te komen? Gelukkig voor Miranda zijn mannen net treinen - tijdenlang sta
je te wachten en komt er niet één, en dan komen er ineens drie tegelijk. Ze moet
alleen de juiste zien te pakken... Liefde, vriendschap en zoete wraak - dat zijn de
ingrediënten voor weer zo'n heerlijk vrolijk en romantisch boek van
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bestsellerauteur Jill Mansell.
James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve onthulling
van een geheime geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada, Israël, brengt een
onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het gekruisigde en gemummificeerde
lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pad om de ontdekking te
onderzoeken: forensisch expert Jordan Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een
Vaticaanse priester. Maar na een brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen
voor hun leven en datgene vinden wat ooit werd bewaard in de sarcofaag van de tombe: een
boek. Een handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het
geheim van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige kerken gaat
het trio op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees
gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden... In deze nieuwe
samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell wordt Rollins talent
voor messcherpe wetenschap en historische mysteries gecombineerd met Cantrells talent voor
angstaanjagende thrillers. Dit alles samengebald in een episch verhaal over een eeuwenoude
orde en de jacht op een mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
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.
Veronica is dan wel het grootste meisje van de klas, maar dat betekent nog niet dat zij ook de
sterkste van allemaal is.
De benadering is Foucauldiaans: hoe functioneren betekenissystemen in de concrete context
van het dagelijkse leven. Dit boek laat zien hoe aan het eind van de negentiende eeuw
vrouwen ‘modern’ consumptiegedrag werd aangeleerd en hoe vrouwen daardoor zichzelf
gingen zien en manifesteren als autonome, creatieve en authentieke ‘individuen’. Dit
leerproces wordt in het boek concreet zichtbaar gemaakt aan de hand van een aantal
modebladen die in Nederland verschenen in de periode 1880-1914. De analyse van de teksten
laat zien dat de redactrices zich systematisch van zowel liberale (vrijheid en keuze) als
romantische individu-opvattingen (originaliteit en harmonie) bedienden om hun modediscours
vorm te geven. Ook de reformbeweging, die zich als tegenpool van de gevestigde mode
presenteerde, maakte gebruik van de individualistische logica die aan het dominante
modediscours ten grondslag lag.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de
gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf
ca. 9 jaar.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak
de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt
dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury heerst een opgewonden
sfeer. Er worden overstromingen verwacht en men vreest vooral voor de waardevolle schatten
die zich in de abdij bevinden. Vandaar dat broeders zowel als gasten van de abdij de handen
ineenslaan en gezamenlijk zorgdragen voor het veiligstellen van de relikwieën. Helaas is er
iemand die grove misbruik maakt van alle verwarring...
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en
vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog
op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht
toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn
vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met
z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om
vanavond hamburgers te eten!
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews
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of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help
you make better buying decisions and get more from technology.
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