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een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij
als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of
hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Enders Game Orson Scott Card 2013-10-31 Orson Scott Card is voor sciencefiction
wat Tolkien is voor fantasy. Enders Game sloeg bij verschijning in als een bom en
wordt door zowel fans als recensenten gezien als het beste wat sciencefiction te
bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige invasies van `Kruiperds maar nauwelijks
overleefd. Om een derde invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar
veelbelovende kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een sterschip
van de Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt op al heel jonge leeftijd
gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor
de schoolleiding torenhoge verwachtingen van de jongen krijgt en hem steeds meer
onder druk zet Zal het Ender lukken om de held te worden die de Aarde gaat redden?
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem
het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale
gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er
nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen
één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Who's who of Emerging Leaders in America 1991
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is
het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend
raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de
bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt
met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw
van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder
van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te
overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens

Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's
Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is
vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar
favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs,
dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om
te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als
legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het
werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de
mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is
eerder verschenen en ook los te lezen.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Hardlopen met Sherman Christopher McDougall 2020-03-02 Toen Christopher McDougall
een ezel adopteerde, dacht hij dat het dier in een veld zou staan, er schattig uit
zou zien en wortels zou eten. Maar Sherman was doordat hij werd verwaarloosd in
zo'n slechte staat dat hij amper kon bewegen. Hij was bovendien slechtgehumeurd en
obstinaat. Om niet alleen fysiek, maar ook mentaal te genezen, geeft Chris hen op
voor een Burro Race, een uniek soort race waarin mensen en ezels samen over bergen
en door beken rennen. Wat Sherman er aan vertrouwen en zingeving mee wint, is iets
wat ieder mens goed doet: meer natuur, meer buitenlucht en meer beweging.
Popular Science 2005-09 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 glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn
moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel
beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin
dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige
knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader
telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële
zorgen. De ingevingen van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk
en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer
teleur.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller
Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een
president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het
er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de
hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating
is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
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de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen
in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen
die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee
jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een
link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende
jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en
auteur Katherine Marsh.
De goden van de Olympus Barbara Graziosi 2014-04-24 Barbara Graziosi schrijft in
'De goden van Olympus' over de twaalf goden die op de Griekse berg de Olympus
woonden: van Aphrodite tot Zeus. Deze Griekse goden gelden als de kleurrijkste
personages uit de klassieke oudheid. Graziosi (hoogleraar klassieke talen aan de
Universiteit van Durham) beschrijft hun reizen en transformaties over de hele
wereld: hoe de goden in het oude Egypte de gedaante van farao's aannamen, hoe ze
in het Romeinse rijk als goden onder een andere naam opdoken, hoe ze het
christendom en de islam overleefden en hoe ze tot op de dag van vandaag schilders,
schrijvers en andere kunstenaars inspireren. Barbara Graziosi laat met ' De goden
van Olympus' zien hoezeer wij deel uitmaken van deze klassieke, rijke beschaving.
U staat voor Ultimatum Sue Grafton 2014-09-24 Eenentwintig jaar geleden is er een
kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt getuige te zijn geweest van haar
‘begrafenis’ toen hij als zesjarig jongentje buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of
ze wil helpen het graf van het meisje te vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt
Kinsey dat Michaels verhaal aan alle kanten rammelt. Heeft hij er toch meer mee te
maken dan zij dacht?
$200,000 Design for Progress James F. Lincoln Arc Welding Foundation 1946
Van Peking Naar Parijs Per Auto Luigi En Borghese Scipione Sc Barzini 2007-04-01
Enchiridion controversiarum praecipuarum nostri temporis de religione Franciscus
Coster 1585
De kunst van de rivaliteit Sebastian Smee 2016-11-09 Prachtig geschreven verhalen
over de noodzakelijke strijd tussen bevriende kunstenaars Picasso had Les
Demoiselles d’Avignon niet geschilderd zonder de druk die Matisse uitoefende om
het uiterste te behalen. Freud was zonder de vriendschap met Bacon in zijn
beginstijl blijven hangen en was dan nooit de gargantueske vleeslijven gaan
schilderen. Manet en Degas. Picasso en Matisse. De Kooning en Pollock. Freud en
Bacon. Al deze kunstenaars waren vrienden. De titel is De kunst van de rivaliteit,
maar dit boek gaat net zozeer over intimiteit en openstaan voor invloed. Het gaat
over vatbaarheid, de 'state of mind' die kunstenaars eigenlijk vooral aan het
begin van hun carrière hebben. Op die momenten kijken ze naar elkaar en zijn ze
nog op zoek naar hun stem, techniek en vorm. Die openheid heeft een beperkte
houdbaarheid en die houdbaarheid is de kern van het betoog van Sebastian Smee. Het
is een boek over verleiding, en op een bepaalde manier ook over scheiden en
verraad. Elk verhaal vertelt over de wegtrekkende beweging van de urgente
aantrekkingskracht van de andere artiest; het vitale creatieve proces dat we 'het
vinden van de vorm' noemen. De zoektocht naar onafhankelijkheid, naar het soort
spirituele distinctie dat zich wapent tegen vergelijking en collegialiteit, is een
natuurlijk deel van het formeren van een creatieve identiteit met werkelijke
potentie. Het toont ook het zeer moderne verlangen om uniek, origineel,
onnavolgbaar te zijn; om de eenzame grootsheid te behalen. Een meesterwerk over de
meesterwerken van de grote artiesten van de 20e eeuw. Sebastian Smee is
kunstcriticus van The Boston Globe. Hij is geboren en getogen in Australië en
woonde tussen 2000 en 2004 in Londen. Hij heeft eerder veel over Lucian Freud
geschreven en zijn artikelen zijn verschenen in The Daily Telegraph, The Guardian
en The Spectator. Smee heeft de Pulitzer Prize voor zijn recensentenwerk gewonnen.
Het einde der tijden Froideval 2012
Hans Holbein Oskar Bätschmann 1997
Een onwaarschijnlijke vijand Mark Frost 2016-12-13 'Razendspannend... moordend
tempo... dit boek is een popcorn blockbuster.' - The New York Times 'Een
verslavende mix tussen James Dashner, Pittacus Lore en Harry Potter. Non-stop
actie, een gelaagde plot en razendsnel geschreven.' - Booklist Voor fans van The
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Hunger Games, Harry Potter en De Test-trilogie Will West speelt een gevaarlijk
spel. Maanden na het blootleggen van de sinistere Ondergrondse Orde, blijft hij
noodgedwongen samenwerken met het brein achter de Orde - niemand minder dan zijn
eigen grootvader, Franklin Greenwood. Hoewel zijn grootvader niet te vertrouwen
is, heeft Will geen andere keuze; het is de enige manier om zijn vrienden buiten
schot en op veilige afstand te houden. Maar hoe veilig kan iemand zijn in de
handen van een gek?
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik
Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van de
wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving
van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige
tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is
dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek
naar de polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen
decennia ons heeft gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht
van gisteren, met het oog op morgen.
Triumph Speed Twin & Thunderbird Bible Harry Woolridge 2016-05-02 New in
paperback! The Triumph Speed Twin & Thunderbird Bible reveals the definitive
history of two of Triumph’s most popular motorcycles in the 40s and 50s. From
development history to sporting achievements, this book is packed with detailed
information – everything an owner or would-be owner of one these classic twins
needs!
Waarom de hel naar zwavel stinkt Salomon Kroonenberg 2011-06-30 Mythologie en
geologie van de onderwereld De aarde is de onderwereld, het dodenrijk, de hel, in
bijna alle culturen van de wereld. In het aardedonker worden wij bang en denken
aan de dood. En toch zit er zoveel moois in de ondergrond: glinsterende ertsen en
metalen, prachtige gele zwavelkorsten, meterslange vlijmscherpe gipskristallen,
druipsteengrotten, tere schelpjes uit het begin van de evolutie en reusachtige
botten van uitgestorven monsters. Salomon Kroonenberg doet geologisch veldwerk in
de hel, met hamer en kompas, in de voetsporen van de Bijbel, Homerus, Vergilius,
Dante, Da Vinci, Descartes, Jules Verne en de moderne wetenschap, in elk hoofdstuk
weer een stukje dieper. Hij laat ons zien dat de aarde haar eigen geschiedenis
schrijft. Zo leren wij dat wij de ondergrond niet langer moeten zien als een black
box om tunnels in te graven, als een supermarkt voor grondstoffen, als een tapijt
om afval onder te vegen, of als laatste rustplaats voor de doden, maar veeleer als
een onvervangbaar archief, en als een levend ecosysteem waarvan we nog maar
nauwelijks de rijkdom hebben kunnen peilen. Rijk geïllustreerd!
Komt alles goed? Mark Stevenson 2013-02-25 Computerwetenschapper Mark Stevenson
gelooft rotsvast in de mogelijkheden die de wetenschap biedt. Met een aanstekelijk
enthousiasme en een flinke scheut (zelf)relativerende humor gaat hij op tocht in
de wondere wereld van onder andere de genetica, de nanotechnologie, de bio- en
infotechnologie. Zijn reis brengt hem in alle hoeken van de wereld bij
wetenschappers die baanbrekend werk verrichten, maar ook bij beleidsmensen met een
ongewone kijk op de immer veranderende realiteit. Hij stelt vragen, luistert
onbevangen en reflecteert. Stevenson is er zeker van: we hoeven niet bang te zijn
voor technologische vernieuwing en zelfs revolutie. Wetenschap kan wel degelijk de
wereld redden. MARK STEVENSON (1971) is van alle markten thuis: hij studeerde
computerwetenschappen maar was ook jaren basgitarist en zanger in een band. Zijn
kwaliteiten als stand-upcomedian komen hem vandaag van pas als veelgevraagd
spreker op internationale fora en als communicatiedeskundige.
Successful Farming Ernest E. Faville 1922 Includes various special sections or
issues annually: 1968- Harvesting issue (usually no. 7 or 8); 1968- Crop planning
issue (usually no. 12; title varies slightly); Machinery management issue (usually
no. 2); 1970- Crop planting issue (usually no. 4; title varies slightly).
Popular Science 2001-12 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.
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
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De Russische Revolutie Sean McMeekin 2017-06-28 Tussen 1900 en 1920 onderging
Rusland een complete en onomkeerbare transformatie. Aan het eind van deze twee
decennia was de heerschappij van de Romanovs ten einde, had zich een nieuw regime
gevestigd, was de economie ingestort en hadden meer dan twintig miljoen Russen de
dood gevonden. Het bolsjewistische bewind bleef ondanks alles intact. Bij vrijwel
elke stap die de revolutionairen zetten werden ze geholpen door landen als
Duitsland en Zweden, die probeerden zowel politiek als economisch te profiteren
van de chaotische veranderingen die het land overvielen. In De Russische Revolutie
combineert McMeekin de allernieuwste geschiedkundige bevindingen met een vlot
verteld verhaal, en werpt hij nieuw licht op een belangrijk historisch keerpunt in
de twintigste eeuw. Dit boek is onmisbaar, vernieuwend en bijzonder: Het accent
ligt voor het eerst op de internationale, diplomatieke en militaire achtergronden,
op de rol van de Eerste wereldoorlog, de rol van propaganda die gefinancierd werd
met Duitse gelden en op de resultaten van research in nooit eerder geraadpleegde
archieven van het tsaristische leger.
Het Venetiaanse masker Susan Hill 2011-01-21 Tijdens een bezoek aan zijn vroegere
mentor van de universiteit van Cambridge krijgt Oliver een vreemd verhaal te
horen. Zijn mentor vertelt hem de mysterieuze en ongelooflijke geschiedenis van
het Venetiaanse schilderij dat in een donkere hoek van zijn werkkamer hangt. De
geheimen van het doek zetten onvermoede en kwaadaardige krachten in werking...
Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen in Engeland
vanwege haar meesterlijke griezelverhalen. Voor haar romans en literaire thrillers
ontving ze diverse prijzen. www.susan-hill.com
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van
Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen
in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en haar meenemen naar een
restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op
haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis
gaan, en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen
nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te
lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De
perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud
en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat
onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische randpersonages
worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de morgen
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf
van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen
zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse
bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de
verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
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Cars & Parts 1988
13 Hours Mitchell Zuckoff 2016-01-29 Lange tijd werd gedacht dat een antiislamfilm tot spontane rellen had geleid, die uitliepen op een kleine opstand
waarbij de ambassadeur van de Verenigde Staten in Libië om het leven kwam. In 13
Hours beschrijft New York Times-bestsellerauteur Mitchell Zuckoff voor de eerste
keer wat er in de nacht van 11 september 2012 écht gebeurde: hoe een handvol
mannen zichzelf geconfronteerd zag met een georganiseerde groep terroristen die
doelgericht de ambassade aanvielen. 13 Hours is verfilmd door Michael Bay met
onder ander John Krasinksi en James Badge Dale. Op 11 september 2012 vielen
terroristen het US State Department Special Mission Compound in Libië aan, in de
stad Benghazi. Ook het geheime CIA-hoofdkwartier kwam onder vuur te liggen, waarop
een team van zes ex-militairen, ingehuurd om de veiligheid van de Amerikaanse
ambassadeur en burgers te waarborgen, een moeilijke beslissing moest nemen: zich
overgeven of vechten tegen een enorme overmacht. In een tijdsbestek van 13 uur
gaven zij blijk van een uitzonderlijke moed en dapperheid, om een grotere tragedie
te voorkomen. 13 Hours is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van zes dappere
mannen die tegenover een enorme overmacht kwamen te staan in Benghazi en weigerden
zich over te geven.
Dodelijk spel Lucy Christopher 2014-05-15 S NACHTS IS HET GEVAARLIJK IN HET WOUD
Nieuwsgierig? Het was geen hert waar mijn vader mee aan kwam lopen. Het was een
meisje. Haar nek was naar achteren gebogen, haar blote armen glansden in het
maanlicht. Haar kleren waren drijfnat. Emily's vader wordt beschuldigd van moord
op een meisje. Emily is zeker van zijn onschuld en gaat op onderzoek uit. Daarbij
ontmoet ze Damon, de vriend van het meisje. Zijn alibi blijkt niet waterdicht...
Met man en macht probeert Damon zich meer van die fatale nacht te herinneren.
'Veel meer dan een misdaadverhaal, het gaat over relaties, over grenzen gaan, de
schade van roddel en leugens en collectieve verantwoordelijkheid.' The Bookseller
Lucy Christopher schrijft over gewone jongeren in extreme situaties. Ze schreef
ook Dreigende stilte. 'Een nieuwe levendige stem voor tieners.' Melvin Burgess
De kleine hand Susan Hill 2012-01-04 Als boekhandelaar Adam Snow op weg naar huis
de verkeerde afslag neemt, stuit hij op een vervallen landhuis. Bij de voordeur
aangekomen voelt hij opeens de onmiskenbare sensatie van een kleine, koude hand
die in de zijne glijdt. Eerst is Adam vooral in verwarring over het incident, maar
al snel krijgt hij last van angstaanvallen en nachtmerries. Wanneer hij op
onderzoek uitgaat, krijgt hij steeds vaker en steeds onheilspellender bezoek van
de kleine hand... Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen
in Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen; in Nederland werd ze bekend
met De vrouw in het zwart en Het Venetiaanse masker. Voor haar romans en literaire
thrillers ontving ze diverse prijzen. www.susan-hill.com
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast
een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem
erin luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen
Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan
garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat Thomas Thorne wordt
wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele
herinnering aan wat er gebeurd is die nacht. Heeft het voorval te maken met het
verleden dat hij achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem
nemen? Zijn vrienden en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast
overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles om dat aan te tonen. Elk
om een heel eigen reden...
Daantje, de wereldkampioen Roald Dahl 2016-01-26 'Daantje, de wereldkampioen' won
in 1977 een Zilveren Griffel. Een geweldig kinderboek van bestsellerauteur Roald
Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book
kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt
voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje is aardig, slim, oplettend
en hij zit vol grappen. Hij woont in een oude woonwagen, samen met zijn vader, een
geweldig verteller en een genie op het gebied van vliegers. Net als de dorpsagent
en de domineesvrouw stroopt Daantjes vader af en toe een fazantje omdat het zo
vreselijk spannend is... en lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die
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jaarlijks een jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met zijn vader bindt
Daantje de strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Planetenjagers Lucas Ellerbroek 2014-11-18 Zijn wij alleen in het heelal? Die
vraag houdt ons al duizenden jaren bezig. Het zoeken naar een antwoord werd lange
tijd overgelaten aan de verbeeldingskracht van filosofen, dorpsgekken en
sciencefictionauteurs. De afgelopen twintig jaar is daar verandering in gekomen
met de ontdekking van planeten rond andere sterren dan de zon. De zoektocht naar
buitenaards leven staat nu in het middelpunt van de belangstelling.
Sterrenkundigen aan de beste universiteiten ter wereld beweren met droge ogen dat
ze binnen een paar jaar een tweede Aarde zullen vinden. Eens werden de
planetenjagers beschimpt als zoekers naar `kleine groene mannetjes. Nu leiden ze
een van de meest bloeiende vakgebieden in de wetenschap. Allen komen aan het
woord. Een sterrenkundige die een planeet ontdekte met een zelfgemaakte telescoop
vanaf een parkeerplaats. Een koppige ingenieur die vijfentwintig jaar lang
afgewezen werd. Een depressieve student die uitgroeide tot de meest succesvolle
planetenjager ter wereld. Ze begonnen als obscure dromers. Nu staan ze in de
schijnwerpers. Misschien zullen ze de kleine groene mannetjes nooit vinden, maar
de jacht staat garant voor spectaculaire verhalen. Sterrenkundige Lucas Ellerbroek
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(1984) was als kind al gefascineerd door planeten. Tijdens zijn promotie volgde
hij van dichtbij de jacht op aliens met stijgende verbazing. In Planetenjagers
beschrijft hij de geboorte van een nieuw vakgebied en de menselijke worstelingen
die daarmee gepaard gaan. Ellerbroek is reeds bekend van De Wereld Leert Door en
TEDx. Hij schrijft voor de wetenschapspagina van nrc Handelsblad en was tevens
organisator en presentator van Nerd Nite. `Duizenden planeten die op de Aarde
lijken liggen, op honderden lichtjaren afstand, op ontdekking te wachten. Dit
spannende avontuur is nu in een nieuwe en belangrijke fase terechtgekomen,
kleurrijk in dit boek beschreven. Prof. dr. Gerard t Hooft, Nobelprijswinnaar
Natuurkunde, hoogleraar theoretische natuurkunde (uu) en auteur van o.a. De
bouwstenen van de schepping `Een meeslepend avontuur vol verrassende details dat
laat zien waarom sterrenkundig onderzoek zo fascinerend is. Prof. dr. Robbert
Dijkgraaf, hoogleraar mathematische fysica (UvA), directeur en Leon Levy Professor
(ias, Princeton)
Books in Print 1991
Geschiedenis: gebruik en misbruik / druk 1 Margaret Olwen MacMillan 2014-01-17
Verhandeling over de manier om lering uit het verleden te trekken, aangevuld met
voorbeelden van (veelal door onbegrip) misbruik van de geschiedenis door met name
politici.
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