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De vlammende wereld Siri Hustvedt 2014-05-28 New York, de jaren negentig van de twintigste eeuw. De miskende kunstenares Harriet Burden neemt wraak op de kunstkritiek door haar nieuwste werken onder de naam van drie jongemannen te exposeren. Met haar undercoverproject daagt ze de
hypocriete kunstcritici uit zich te laten kennen. Als een van de uitverkoren kunstenaars, door Harriet 'maskers' genoemd, besluit zelf met de eer te gaan strijken, dreigt haar plan te mislukken en ziet ze haar wereld ineenstorten. De vlammende wereld is een intellectuele detective, opgebouwd uit een
verzameling documenten over Harriet Burden. Via dagboekfragmenten, knipsels, interviews en kattebelletjes komt het hoofdpersonage tot leven en wordt de lezer aangemoedigd zelf een beeld van haar te vormen. Het resultaat is een intrigerende en spannende roman en een intiem portret van een
kunstzinnige feministe. Siri Hustvedt (Northfield, 1955) schreef essaybundels, poëzie, non-fictie en romans, waaronder de wereldwijde bestsellers Wat me lief was, Het verdriet van een Amerikaan en De zomer zonder mannen. In 2010 verschenen Hustvedts memoires over haar ervaringen met de
psychiatrie, Een geschiedenis van mijn zenuwen.
Tweede zoon Lee Child 2016-10-17 Het gezin Reacher is net aangekomen op Guam, een eiland in de Grote Oceaan. Het is hun zoveelste expatlocatie - papa Reacher is een Amerikaanse marinier. Alweer moet Reacher (dertien jaar oud) naar een andere school. Daar blijkt van alles aan de hand te zijn.
Wat volgt is keiharde actie van de jongen die ooit de beroemdste thrillerheld zonder vaste verblijfplaats zal zijn. Lee Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut Jachtveld is meermaals bekroond en het negende deel van de serie, One Shot (Voltreffer), is verfilmd met
Tom Cruise in de hoofdrol.
Niets dan de wereld Leah Hager Cohen 2014-06-11 Niets dan de wereld is een aangrijpende, ontroerende roman over de vraag: hoevéel en wát zijn broers en zussen elkaar verschuldigd? En in hoeverre kun je verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van je broer of zus? `Ik ben altijd al verzot
geweest op verhalen. Fred en ik allebei. Als ik voor de rechter zou moeten verschijnen, zou dat het eerste zijn wat ik zou bekennen: hoe snel ik ze altijd omarmde, verhalen, met hun betreurenswaardige helderheid. Als een doos van de bakker die overdreven goed is dichtgemaakt, met een rood-wit lint
eromheen.Het tweede wat ik zou bekennen: dat ik verantwoordelijk ben voor Freds verzotheid en dat hij derhalve onschuldig zou moeten worden bevonden Aan de rand van het bos, op het terrein van een gesloten `vrije school en opgevoed door een charismatische vader en zijn jongere vrouw, beleven Ava
en haar broer Fred een zorgeloze en schijnbaar idyllische jeugd ze leven in een wereld die grotendeels bepaald wordt door hun verbeelding, fantasie en eindeloze kinderavonturen. Tientallen jaren later, als Ava bericht krijgt dat haar broer in de gevangenis zit op verdenking van een gruwelijke moord,
probeert ze in paniek te reconstrueren wat er in werkelijkheid gebeurd is. Fred is altijd anders geweest, hij had zonder twijfel beperkingen, maar werd altijd door zijn ouders gekoesterd en beschermd tegen de buitenwereld.
Rode letters Anne Bishop 2015-03-02 Als Meg midden in een sneeuwstorm de grens tussen de mensen en de Anderen oversteekt, weet ze niet hoe verreikend die ene stap zal zijn... Het eerste boek over Meg, Simon en de Anderen. Voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’,
‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie is er nu ‘Rode letters’, het eerste boek van Anne Bishop over Meg Corbyn en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra sangue, een bloedprofeet, die de toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar gave wil gebruiken
om rijk te worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen – waar de menselijke wet niet geldt... Simon Wolfgard, gedaantewisselaar en leider van het Stadspark in Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te geven van Contactmens. Maar als hij Megs geheim ontdekt, moet hij
beslissen of zij het waard is om de broze vrede tussen mensen en de Anderen op het spel te zetten. Anne Bishop is een ‘New York Times’-bestsellerauteur die met haar boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar tweede boek, ‘Zwarte veren’. ‘Anne Bishop weet zulke
levensechte personages neer te zetten dat ik het gevoel kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd aan deze serie, kom op met dat volgende deel!’ – ‘USA Today’
P. C. Hoofts Nederlandsche historien Pieter Corneliszoon Hooft 1821
Het goud van Tomás Vargas Isabel Allende 2007
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 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
Een kwestie van wennen Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 13 - Een kwestie van wennen Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Taryn Crawford weet zich prima staande te houden tussen de mannen in het zakenleven - en ook nog op tien
centimer hoge hakken. Professioneel en onpersoonlijk, dat is haar devies; met aardig zijn kom je er niet, weet ze uit ervaring. Het is dan ook wel even wennen als ze met haar pr-bedrijf van LA naar Fool's Gold verhuist: wat is iedereen er aardig! Wanneer ze nogal onprofessionele en persoonlijke gevoelens
begint te koesteren voor de ruig aantrekkelijke bodyguardtrainer Angel Whittaker, is haar verwarring helemaal compleet... Na alles wat hij heeft meegemaakt, is voormalig militair Angel best tevreden met zijn rustige bestaan in het vriendelijke stadje Fool's Gold. Maar dan valt zijn oog op de hooggehakte
Taryn. Weg tevredenheid; deze vrouw móét hij verleiden! Zal het hem lukken om de koele, ongenaakbare schoonheid te ontdooien? Deel 13 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Een ster voor mevrouw Blake April Smith 2014-08-20 `Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten historische voetnoot tot leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten werd in 1929 een wet goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van hun
tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw Blake brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis, en van vijf vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende roman over vijf
karaktervolle vrouwen, maar vooral moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats van hun zoon om definitief afscheid van ze te nemen. De vrouwen maken voor het eerst kennis met elkaar voor ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische
kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke dame uit Boston; Wilhelmina, een voormalige tennisster in precaire mentale toestand en Cora Blake, een alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine. Geen van de pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij heeft bijna haar hele leven in
een klein vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt voor de drie dochters van haar overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is omgekomen tijdens de laatste dagen van de oorlog, heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op wat haar tijdens deze onvoorspelbare
reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar leven onlosmakelijk verbonden met dat van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een geëmigreerde Amerikaanse journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens onderzoekswerk ze een cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven dromen
April Smith is scenarioschrijver en producent. Voor haar roman Een Ster voor mevrouw Blake reisde ze naar Maine, New York, Parijs, Verdun en de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in Frankrijk. Ze woont in Santa Monica, Californië, samen met haar man.
Sterrenlicht Laini Taylor 2014-04-29 Er waren eens een engel en een duivel die verliefd werden en hoopten op een nieuwe wereld Karou weet eindelijk wie en vooral wat ze is, maar ze zou er alles voor over hebben om het niet te weten. Nu staat ze voor de afschuwelijke vraag hoe ver ze wil gaan om haar
volk te wreken, terwijl Akiva aan de kant van de engelen wanhopig probeert met zijn geweten in het reine te komen. Beiden vechten ze voor hoop: hoop op liefde en een nieuwe toekomst.Sterrenlicht is het vervolg op het veelvuldig geprezen Dromendochter en overtreft zelfs nog zijn voorganger.
Het feest van de Bok Mario Vargas Llosa 2017-09-09 Urania Cabral keert na vijfendertig jaar terug naar de Dominicaanse Republiek om haar zieke vader te confronteren met zijn verleden als marionet van de verschrikkelijke dictator Trujillo. Via haar monologen, en het meedogenloze verhaal van Trujillo,
komen de tientallen jaren die deze potentaat zijn land terroriseerde tot leven. Het feest van de Bok is behalve een beeldend verslag van een dictatuur ook het verhaal van een vrouw die haar traumatische verleden niet achter zich kan laten en die zich, ondanks de gruwelijke herinneringen die ze met zich
meedraagt, tot haar dood verbonden zal voelen met een perverse dictator. Hij zal voor altijd de man blijven die haar leven bepaalde. Op een pijnlijk subtiele maar precieze toon geeft Vargas Llosa inzicht in het menselijk onvermogen om het verleden los te laten..
Rozen en champagne Helen Brooks 2012-11-06 Willow is erg blij met haar cottage op het Engelse platteland. Eindelijk heeft ze haar eigen plekje, waar ze de baas is over haar eigen leven. Al snel blijkt echter dat het landleven haar helemaal niet zo ligt. Zo mondt een tuinvuurtje uit in een enorme brand en
zet ze haar schoorsteen in lichterlaaie. Telkens redt haar buurman, Morgan Wright, haar uit de nood, maar helaas vindt hij het nodig om haar daarbij steeds weer de les te lezen. Misschien moet ze maar weer verhuizen om bij die arrogante miljardair uit de buurt te zijn. Maar dan kijkt hij haar diep in de ogen
en laait er ook bij háár een vuurtje op... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Hartenkoningin Gena Showalter 2015-09-24 *** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice heeft een plan... Alice dacht dat het ergste achter de rug was. Dat ze eindelijk met rust zouden worden gelaten en dat het nu echt serieus zou kunnen worden tussen haar en
Cole, de leider van de zombiejagers. Tot Anima Industries, het bedrijf dat zombies gebruikt om macht te verkrijgen en daarbij over lijken gaat, opnieuw begint met zijn verraderlijke praktijken. Dan realiseert Alice zich dat mensen gevaarlijker kunnen zijn dan monsters... Terwijl de zombiejagers zich opmaken
voor de strijd, ontrafelt Alice een aantal schokkende geheimen. Ze ontdekt nieuwe krachten bij zichzelf en komt er tot haar verbijstering achter wie er verantwoordelijk is voor al het bloedvergieten en de vreselijke zombies. Langzamerhand dringt tot haar door wat ze moet doen. Maar betekent dat ook dat ze
haar leven moet opofferen voor degenen van wie ze houdt?
Waarom? A. van de Beek 1984 Theologisch-dogmatische studie naar de wijze waarop God en het lijden op elkaar betrokken kunnen zijn.
Il Principe en andere politieke geschriften Niccolò Machiavelli 2006 Profielschets van een vorst, een heerser, zoals hij zal moeten staan aan het hoofd van een ideale staat, door de Italiaanse geschiedschrijver (1469-1527); gevolgd door enkele andere politieke geschriften en privécorrespondentie.
Robbie de hand Raymond Feist 2011-11-22 Als kruimeldief leefde hij in de schaduwen van de stad... Dit derde en laatste deel van de Legenden vertelt het verhaal van kruimeldief Robbie, die onverwacht een grote rol krijgt in de geschiedenis van Krondor. Hoewel hij echt een van de besten in zijn vak is, en
zeker beter dan zijn leeftijdgenoten, is Robbie toch echt niet meer dan dat: een kruimeldiefje. Tot hij prins Arutha helpt prinses Anita uit de klauwen van de zwarte hertog te redden, wat hem op een levensgevaarlijke vete met diens kornuiten komt te staan. Gesteld voor de keuze besluit Robbie zelf de stad te
verlaten, liever dan in een verzwaard vat op de bodem van de zee terecht te komen.Hij vlucht naar Land's End, waar hij met zijn vingervlugheid zijn kostje bij elkaar hoopt te kunnen scharrelen. Maar al snel brengen zijn bravoure en zijn grote mond hem weer in een lastig parket - een parket dat zijn dood wel
eens zou kunnen worden...
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.
Heethoofd Lee Child 2016-01-12 Voor het eerst van zijn leven in New York – Jack Reacher is pas zestien jaar en negen maanden. Maar hij is echt groot voor zijn leeftijd. In een hete zomernacht ziet hij dat een jonge vrouw in het gezicht wordt geslagen. Als dappere zoon van een Amerikaanse marinier
besluit hij in te grijpen. Het is een serieuze opmaat naar zijn latere avonturen. Lee Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut Jachtveld is meermaals bekroond en het negende deel van de serie, One Shot (Voltreffer), is verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol.
‘Suspense van grote klasse.’ Karin Slaughter
Caminos Niobe O'Connor 1999 Caminos 3 offers students complete preparation for GCSE/Standard Grade through full coverage of all five Areas of Experience, Grades A*-G. Mixed abilities are catered for in one carefully structured Student's Book by the use of symbols to indicate differentiated activities.
Student motivation is encouraged through the use of material appropriate for the 14-16 year age group in both content and style. Full support for the teacher is provided through detailed notes, National Curriculum cross referencing, tapescripts and answers as well as general teaching advice. Student's Book

and worksheet activities are supported by 7 cassettes of audio material.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten achter de relatie
met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans
met me-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
Nacht in Noorwegen Derek Miller 2013-03-14 Vijf sterren in de VN Thrillergids ***** Sheldon Horowitz tweeëntachtig jaar, ongeduldig en onredelijk voelt zich nog altijd schuldig over de dood van zijn zoon in Vietnam. Nu is hij net weduwnaar, en wordt hij achtervolgd door geesten uit zijn verleden. Tijdens een
verblijf bij zijn familie in Noorwegen is Sheldon getuige van de moord op een vrouw en redt hij haar zoontje. Hij is vastberaden het jongetje te beschermen tegen de moordenaar en diens Balkanbende en samen slaan ze op de vlucht. Voor de Noorse politie is Sheldon gewoon een verwarde oude man. Maar
in zijn hoofd is Sheldon helder. Door een combinatie van handigheid en durf weet Sheldon iedereen een stap voor te blijven in een hem onbekende omgeving. Maar wat hij niet doorheeft is dat de politie en ook de gangsters weten waar hij naar op weg is. Derek B. Miller is geboren in Boston en woonde in
Israël, Engeland, Hongarije en Zwitserland. Nu woont hij met zijn gezin in Noorwegen. `Een briljante, serieuze literaire thriller, scandi-noir, maar met een twist. The Times `Derek B. Millers mooie eerste roman is op het eerste gezicht een Scandinavische thriller, maar laat zich ook vergelijken met de meer
literaire creaties van Saul Bellow en Philip Roth. Donny is, als eigenwijze, grofgebekte, wrokkige Jood, eigenlijk een Bellow-held die in een Noorse pageturner verzeild is geraakt. Een opmerkelijk zelfverzekerd debuut dat zowel een rijke psychologische studie is als een politieke parabel over de Amerikaanse
neiging zich met het buitenland te bemoeien, en een ontroerend verhaal over de laatste kans van een oude man om met zijn verleden in het reine te komen. The Sunday Times `Een schitterende roman: bedachtzaam, complex, ontroerend en heel erg grappig. Sydney Morning Herald `Millers aangrijpende
debuut is een ongewone, hybride roman, deels politie thriller, deels sociaal-politieke verhandeling en deels existentiële beschouwing. Kirkus
Verhalen uit Chestnut Street Maeve Binchy 2014-06-02 Ontroerende verhalen om mee weg te kruipen voor het haardvuur ‘Haar verhalen stralen warmte uit en hebben iets magisch.’ Oprah Winfrey Verhalen uit Chestnut Street is geschreven met de heerlijke humor en warmte die Binchy’s omvangrijke
oeuvre kenmerkt en met personages die de lezer als vanouds in het hart zal sluiten. Terwijl ze haar columns voor The Irish Times schreef en aan haar romans werkte, overwoog Maeve Binchy een boek te schrijven over één straat en alle mensen die er wonen. Af en toe schreef ze een stukje, waarna ze het
weer in een la stopte. ‘Voor de toekomst,’ zei ze dan. In 2012 overleed Maeve Binchy, maar ze liet haar fans een goedgevulde la met verhalen na. De personages uit deze bundel wonen bij St.-Jarlath’s Crescent, een plek die trouwe lezers zullen herkennen uit onder andere En toen kwam Frankie. Daar ligt
Chestnut Street, waar buren komen en gaan. De pers over de boeken van Maeve Binchy ‘De verhalen die Maeve Binchy vertelt zijn keer op keer uitstekend.’ Margriet ‘Altijd goed voor een paar tranen door de mooie schrijfstijl van Maeve Binchy.’ Libelle ‘Binchy schrijft met humor en heel veel vertelkracht.’
Trouw
Zebra heeft de hik David McKee 1992 Als Zebra de hik heeft, geven de andere dieren hem adviezen om van de hik af te komen, maar hij wil ze niet opvolgen. Totdat zijn strepen gaan schuiven. Prentenboek met tekeningen in sprekende kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Vier vriendinnen Robyn Carr 2015-08-20 Ze zijn buurvrouwen en vriendinnen die genieten van het leven, tot ze tegelijkertijd in zwaar weer terechtkomen. Gerri was altijd de vrouw bij wie iedereen terechtkon. Totdat haar huwelijk lijkt te stranden, en ze zich geen raad weet met wat dat bij haar losmaakt.
Andy heeft geen idee wat ze met een plotselinge en heftige verliefdheid aan moet. En Sonja’s wereld stort in als haar man haar van de ene dag op de andere in de steek laat. Het is moeilijk voor ze om elkaar te helpen – ondanks, of misschien juist wel door het feit dat ze al zo lang elkaars steun en
toeverlaat zijn. Uiteindelijk is het BJ, een vrouw met een verborgen verleden, die hen helpt de weg naar zichzelf terug te vinden...
De laatste bruid Beverly Lewis 2014-10-23 `De laatste bruid , het vijfde en laatste deel van de Hickory Hollow-serie van Beverly Lewis, vertelt het verhaal van de jonge Amish vrouw Tessie Miller. Tessie is de laatste van haar vijf zussen die nog vrijgezel is. Ze heeft haar zinnen gezet op Marcus King, maar
haar vader vindt hem geen goede partij voor haar. Ze laat zich door Marcus schaken en samen vluchten ze naar de Englische wereld om vervolgens berouwvol terug te keren in de hoop dat ze haar ouders kan overhalen de liefde tussen haar en Marcus een echte kans te geven. Maar dan dreigt Tessie
verstoten te worden uit de Amish gemeenschap. Is er nog hoop ondanks haar benarde situatie?
Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21 *** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot
leven, ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog
niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...
De stad van de wilde goden Isabel Allende 2015-10-12 In deze roman beschrijft Isabel Allende de spannende en fascinerende gebeurtenissen die een groep onderzoekers in de ongerepte natuur van het Amazonegebied meemaakt. Met betrokkenheid en humor schildert Allende wat er plaatsvindt als totaal
verschillende culturen met elkaar botsen. Kate Gold is reisboekenschrijfster, excentriek en voor de duivel niet bang. Op een dag komt haar vijftienjarige kleinzoon Alex logeren, juist als ze de opdracht heeft aangenomen om in het Amazonegebied de 'beesten' op te sporen, onbekende wezens die
ongelooflijk sterk zijn en een dodelijke stank verspreiden. Alex en Kate sluiten zich aan bij een expeditie, die bestaat uit een bonte verzameling mensen. Onder hen een aantrekkelijke vrouwelijke arts, een arrogante antropoloog, een fotograaf, een puissant rijke ondernemer, enkele soldaten en een
Braziliaanse gids met zijn twaalfjarige dochter Nadia, met wie Alex veel optrekt. Nadia kan praten met dieren en heeft een zesde zintuig, waar Alex met zijn stadse manieren aanvankelijk schamper over doet. Ieder van de deelnemers heeft zo zijn eigen redenen om de jungle in te trekken. Na een gevaarlijke
reis raakt de expeditie in de dodelijke greep van de 'beesten'. Alex en Nadia worden door een indianenstam die nog nooit met de westerse beschaving in contact is geweest, ontvoerd naar de stad van de wilde goden, een mythische wereld die in niets lijkt op wat zij kennen. Zo begint een adembenemend
en fantastisch avontuur zoals alleen Allende dat vertellen kan. De stad van de wilde goden is het eerste deel van een avonturentrilogie voor jong en oud.
Onderzoeksmethoden Voor Sportstudies Chris Gratton 2011 Dit veelomvattende, toegankelijke en praktische tekstboek biedt een complete basis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor sportstudies studenten. Het boek omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een
onderzoeksproject tot het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk geïllustreerd met sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet herziene en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals: Het
uitkiezen van een geschikt onderzoeksontwerp Het uitvoeren van een literatuuronderzoek Het gebruiken van een aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enquêtes, interviews, inhoudsanalyse en etnografisch onderzoek Het interpreteren van gegevens inclusief een inleiding in SPSS en richtlijnen voor
beschrijvende en verklarende statistiek Het schrijven van een onderzoeksrapport Het omgaan met ethische onderwerpen in sportonderzoek Ethical issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven als complete en onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en
bevat een rijkdom aan bruikbare elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is met een afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.
Napoleon Alan Forrest 2013-04-02 In de ogen van veel Fransen is hij nog altijd de grootste veldheer aller tijden en de man die van Frankrijk een modern land maakte. Daarbuiten wordt hij dikwijls gezien als een brute veroveraar en tiran, een totalitair heerser, een Hitler avant la lettre. Napoleon Bonaparte,
de zoon van een Corsicaanse advocaat die het tot keizer van een immens rijk schopte, is nog altijd het onderwerp van vele mythes positieve en negatieve. In deze handzame en uiterst leesbare biografie ontdoet Alan Forrest Napoleon van alle mysterie. Hij laat zien onder welke omstandigheden Napoleon
aan de macht kon komen, en dat zijn successen niet alleen gebaseerd waren op zijn militaire kwaliteiten maar ook op het feit dat hij zijn eigen briljante spindoctor was. Hij beschrijft hoe het Franse keizerrijk niet alleen het werk was van Napoleon, maar ook van duizenden officieren, bestuurders, juristen en
leraren, die door hem geïnspireerd werden. Forrest toont ons een Napoleon die opgroeide met de idealen van de Verlichting en de Franse Revolutie. Door de ineenstorting van het ancien régime kreeg hij kansen die hij anders nooit gehad zou hebben, en hij maakte daar optimaal gebruik van. Daarbij
creëerde hij een nieuwe staat en een nieuwe manier van politiek bedrijven, die tot op de dag van vandaag invloed hebben.
Ik jaag op killers Barry Lyga 2013-02-25 Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van dat lijk.Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs, zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de
beruchtste seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality time met zijn zoon soms wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op een manier waar politieagenten een moord voor zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz vader zit al jaren achter de tralies, maar toch duiken er ineens
overal lijken op. Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de politie te helpen met zijn unieke kennis van zaken. Maar is hij wel zo anders dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een diamant van een boek. Publishers Weekly
Het geluid van vallende dingen Juan Gabriel Vasquez 2012-11-06 Een mysterieuze man, een moord, en de obsessie om de waarheid te achterhalen Zodra de jonge Antonio Yammara een zekere Ricardo Laverde leert kennen, begrijpt hij dat zijn nieuwe vriend een geheim met zich meedraagt, mogelijk
meerdere. Zijn fascinatie voor het mysterieuze leven van Laverde verandert in een ware obsessie op de dag dat Laverde wordt vermoord. Hij heeft het idee dat de oplossing van het mysterie ook inzicht zal geven in de keuzes in zijn eigen leven. Yammara begint een onderzoek dat teruggaat tot de jaren
zeventig, toen een complete generatie noodgedwongen opgroeide onder de constante dreiging van datgene wat Colombia uiteindelijk naar de rand van de afgrond zou brengen, de drugshandel. Het geluid van vallende dingen is het verhaal van een onderbroken vriendschap. Het is een dubbele
liefdesgeschiedenis in weinig gunstige tijden, een onderzoek vol suspense naar het verleden van een man en een land, en een röntgenfoto van een generatie gevangen in angst.
Xenophons gedenkwaardigheden van Socrates Xenophon Atheniensis 1888
De Lincoln mythe Steve Berry 2016-04-27 In ‘De Lincoln Mythe’ van Steve Berry beleeft Cotton Malone een nieuw avontuur. De ontdekking van de botten van een in de 19e eeuw vermoorde groep mormonen in Utah, ontketent een politieke strijd tussen het Witte Huis en de invloedrijke kerk van de
mormonen. De kiem van het conflict ligt in de Amerikaanse Burgeroorlog. Abraham Lincoln stuurde zijn troepen naar Utah om te voorkomen dat de sekte zich bij de zuidelijke staten zou aansluiten en het transport van goud uit Californië in gevaar zou komen. Cotton Malone raakt bij de zaak betrokken
wanneer de vermissing van een geheim agent verband lijkt te houden met het eeuwenoude conflict. Amerikaanse Burgeroorlog. Utah. Mormonen. President van de Verenigde Staten. Abraham Lincoln. Witte Huis. Joseph Smith. Voor de fans van Dan Brown en A.M. Dean.
Het donkerste water Sharon Bolton 2018-01-09 Lacey Flint heeft een woonboot op de Theems betrokken, en begint deel uit te maken van de kleurrijke gemeenschap die in Londen op de rivier woont. Elke dag zwemt ze ook in de Theems. Op een vroege zomerochtend vindt ze tijdens het zwemmen een in
doeken gewikkeld lichaam van een jonge vrouw. Het lijkt toeval – Lacey werkt sinds kort bij de rivierpolitie en weet hoeveel lichamen er elk jaar uit de Theems gevist worden. Maar onderzoek lijkt aan te tonen dat dit lichaam bedoeld was voor haar om te vinden. Ook al is ze geen inspecteur meer, ze kan
niet anders dan zich met deze zaak bemoeien... ‘Boltons sfeerbeschrijvingen doen denken aan het beste Scandinavische thrillerwerk.’- Trouw ‘Bolton trakteert haar lezers opnieuw op zowel een spannend mysterie als een fascinerend landschap. Dit keer is een hoofdrol weggelegd voor de Theems: een
modderige, vieze, dreigende rivier, die het leven en de geschiedenis van Londen in zich draagt.’ – The Huffington Post
Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk Edmund Burke 2019-04-23 Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit de Verlichting Edmund Burke schreef zijn meest invloedrijke tekst aan het begin van de Franse Revolutie, waarbij hij met huiveringwekkende nauwkeurigheid de gewelddadige
excessen voorspelde die zouden gaan plaatsvinden. Hoewel in adellijk conservatief Engeland aanvankelijk positief werd gereageerd op de gebeurtenissen in Frankrijk - de aartsrivaal verviel immers tot chaos - overheerste bij Burke de bezorgdheid. In een brief getiteld Bespiegelingen over de revolutie in
Frankrijk betoogde hij dat de revolutionaire ontwikkelingen alleen maar leidden tot vernietiging van de bestaande structuren in de samenleving, in plaats van de (behoedzame!) hervormingen te bewerkstelligen die ook voor de Engelse maatschappij zo broodnodig waren. Bespiegelingen over de revolutie in
Frankrijk is een van de grote werken uit de achttiende-eeuwse politieke literatuur. Het boek geldt nog altijd als een klassieker binnen het conservatieve gedachtegoed in de westerse wereld.
Alice in Zombieland Gena Showalter 2014-10-27 *** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Als iemand tegen Alice had gezegd dat haar hele leven binnen een seconde totaal zou veranderen, dan zou ze hard hebben gelachen. Toch was er niet meer voor nodig. Eén
seconde. Eén keer met je ogen knipperen, één keer ademhalen, één hartslag, en alles wat ze kende, iedereen van wie ze hield, was verdwenen. Haar vader had gelijk. De monsters bestaan echt. En nu is ze haar hele familie kwijt. Zogenaamd door een auto-ongeluk, maar zij weet wel beter. De zombies
hebben haar ouders en zusje vermoord. En hun moordlust kent geen grenzen. Om uit handen te blijven van die griezels, moet Alice leren hoe ze tegen ze moet vechten. En hiervoor moet ze haar leven toevertrouwen aan de grootste bad boy van school, Cole Holland...
De drie huurlingen Raymond E Feist 2011-11-22 Het had allemaal zo simpel kunnen zijn... Drie huurlingen hebben het grootste deel van hun leven gestreden in opdracht van de hoogste bieder. Nu er niet zo veel meer af te slachten valt, denken de drie erover om naar het zuiden te trekken en daar in een
aangenamer klimaat van hun welverdiende soldij te genieten. Op de valreep krijgen Durine, Kethol en Pirojil nog een opdracht die mooi samenvalt met hun eigen wensen: ze moeten een adellijke vrouwe en haar man begeleiden naar LaMut. Het lijkt een heel simpele, misschien zelfs wel saaie taak, maar in
Midkemia is niets ooit zo eenvoudig. Voor ze het weten stranden de drie vrienden door het bittere winterweer in een kasteel, omgeven door verraderlijke adel, in de ban van een mysterieuze moord en de toch niet zo simpele taak om de toekomst van Midkemia veilig te stellen...
De onschuldige slaap Karen Perry 2014-10-15 Tanger. Harry wil zijn vrouw Robin verrassen met een etentje. Hij is alleen thuis met hun zoontje Dillon. Maar dan bedenkt hij dat hij Robins verjaardagscadeau in het café om de hoek vergeten is en hij rent éven de deur uit om het te halen. Terwijl hij weg is
wordt hun huis met de grond gelijk gemaakt door een aardbeving en Dillons lichaam wordt nooit gevonden. Vijf jaar later. Harry en Robin hebben een nieuw leven opgebouwd in Dublin. Harry timmert hard aan de weg als kunstenaar en Robin heeft net ontdekt dat ze weer zwanger is. Maar dan ziet Harry op
straat een jongen lopen die het evenbeeld is van hun zoon en worden ze weer het verleden ingezogen. Was het echt Dillon? Of heeft hij het zich verbeeld?
Als de wereld een dorp was / druk 1 David J. Smith 2005 Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Applied Transport Economics Eddy Van de Voorde 2010-09-20 Applied Transport Economics is a collection of scientific contributions by prominent authors from the field of transport economics. The contributions cover topics on the interface of transport business economics, transport policy and road pricing,
welfare economics and cost-benefit analysis, as well as the valuation of transport time. The contributions constitute a reader that ties in perfectly with the content of Transport Economics, the handbook by authors Gust Blauwens, Peter De Baere and Eddy Van de Voorde. Want to purchase this book? Click
here.
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