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UPCO's Review of Chemistry

Robert M. Capie 2001
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als
zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan
om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en
criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met
privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige
organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige
praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend
terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen
vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame
hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen,
goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een
echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Scientific and Technical Books and Serials in Print 1989
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en haar man hebben op het South
West Coast Path de redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar een normaal
bestaan blijkt moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall wordt hun redding. Sinds
Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en alleen met een rugzak en een
tentje de bijna duizend kilometer aflegden van het South West Coast Path, en ze
maanden lang leefden aan de wilde en winderige kustlijn van Engeland, voelen de

kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als hun thuis. Moth had een terminale
diagnose, maar tegen elke medische verwachting in lijkt hij in de natuur te zijn
opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook tussen land en zee dat
alles mogelijk is. Als ze uiteindelijk terugkomen in de bewoonde wereld, blijkt een dak
boven je hoofd nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal bestaan blijft moeilijk totdat een ongelooflijk gebaar van iemand die hun verhaal heeft gelezen alles anders
maakt. De kans nieuw leven te blazen in een prachtige, oude boerderij diep in de
heuvels van Cornwall en het door landbouw verarmde land stukje bij beetje terug te
geven aan de natuur, wordt hun redding. Het wordt het nieuwe pad dat zij volgen. De
wilde stilte is een verhaal van hoop, en van een levenslange liefde die sterker is dan al
het andere. Het is een even helder als fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding
tussen onze ziel en de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn
(1963) debuteerde overwel digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een
internationale bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.
De eeuwige tijd Deborah Harkness 2019-03-19 Eindelijk een nieuw boek van de auteur
van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op het slagveld van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus MacNeil de mysterieuze
Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een
kans op een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven
van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een

blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier
wordt, maar algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen
net zo zwaar is als in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de
schaduwen waar hij driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen
misschien wel eeuwig zullen achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah
Harkness ‘Harkness is een van de besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en
Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad ‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende
en betoverende pageturner.’ Marie Claire ‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’
The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld van magie op kleurrijke wijze tot leven,
met een einde dat doet verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
Dam Safety United States. Congress. House. Committee on Government Operations.
Environment, Energy, and Natural Resources Subcommittee 1977
Upco's Living Environment Review Biology Lorraine Godlewski 2006-03-31 UPCO'S
Living Environment Review is a complete review of all the key ideas and major
understandings as required by the New York State Living Environment Core
Curriculum. Also included is any additional information necessary for total
comprehension of core curriculum key ideas. This 276-page book is conveniently
organized into 8 major units subdivided into 25 chapters. Although this book is directed
toward the New York State Living Environment Curriculum it can be used successfully
with any school's biology or life science curriculum. Important features are noted

below:Each chapter ends with numerous multiple choice, constructed response and
reading and interpreting information practice questions structured to resemble regents
exam questions, allowing students many opportunities to test their understanding of
required concepts.Diagrams and other visuals help the students understand concepts.A
complete review of laboratory and technical skills, processes involved in scientific
inquiry and methods of representing and analyzing scientific observations is present
throughout the book.Words and terms directly related to the core curriculum are
highlighted in bold type while other words or terms necessary for the complete
comprehension of the core curriculum key ideas are italicized.A comprehensive index
and glossary of all important vocabulary terms is located at the end of the book for
supplementary review.Sample practice Regents Exams are included at the end of the
book to give the student actual test-taking experiences.
The New York Times Book Review 1969
De verzegelde brief Emma Donoghue 2012-11-08 Admiraal Harry Codrington heeft een
ongelukkig huwelijk. Zeven jaar leven hij en zijn vrouw Helen in aparte slaapkamers
tijdens zijn dienstjaren op Malta. Het enige dat hij en Helen gemeenschappelijk hebben
zijn hun twee kinderen. Na terugkeer in het victoriaanse Londen droomt de admiraal
van een nieuwe oorlog. Helen hernieuwt de vriendschap met Fido Faithfull, een
uitgeefster die ervoor pleit dat vrouwen mogen werken. Wanneer Codrington zijn vrouw
beschuldigt van overspel en een echtscheiding aanvraagt breekt de hel los. De

verzegelde brief is een literaire rollercoaster over huwelijk, vriendschap, ouderschap,
werk en de wet, kortom over alles wat 'heilig' was en nog steeds is. Emma Donoghue
heeft met deze roman, gebaseerd op een werkelijk bestaande rechtszaak, opnieuw een
monument opgericht voor vrouwen. Emma Donoghue (Dublin 1969) brak internationaal
door met haar roman Kamer, die zowel op de shortlist van de Man Booker Prize als de
Orange Prize stond. 'Heerlijk om te lezen.' - The Times 'Een pageturner vol seks,
passie en intriges.' - Daily Mail Over Kamer: 'Hartverscheurend en beklemmend.' - NRC
Handelsblad
Children's Books in Print, 2007 2006
Children's Books in Print R R Bowker Publishing 1999-12
Van Rapenburgerstraat naar Amerika Rein van der Wiel 2010
De avond valt John Marsden 2001 Een groepje Australische jongeren probeert te
overleven in een guerillastrijd tijdens de oorlog die in hun land woedt, maar dat lukt niet
iedereen. Vanaf ca. 15 jaar.
Onder ingenieurs 2010 Biografische en beschouwende artikelen over de levens van
belangrijke Nederlandse technici.
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van de Eilandliefde-serie ‘Heerlijk voor
op het strand of onder de parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende Freriks staat op een
keerpunt in haar leven: ze is gestopt met haar opleiding en is totaal onverwacht
gedumpt door haar vriend. In een opwelling boekt ze twee weken vakantie op een

waddeneiland, om het einde van haar relatie te verwerken en te bedenken wat ze nou
eigenlijk wil met haar leven. In Grote Vis, de enige strandtent op het eiland, raakt ze
aan de praat met de eigenaar Axel en zijn beste vriend Vincent. De twee zijn
tegenpolen: zo vrolijk en flirterig als surfer Vincent is, zo serieus en ontoegankelijk is
Axel. Nu ze er toch is helpt Wende de twee her en der met een klusje, en al snel komt
ze er dagelijks, raken ze echt bevriend en lijkt haar oude leven heel ver weg. Behalve
oprechte vriendschap voelt Wende ook iets anders voor de stugge Axel, al wil ze daar
nog niet te veel over nadenken nu haar nieuw verworven vrijheid net een beetje begint
te wennen. Tot haar ex ineens voor haar neus staat en alles op zijn kop zet... De pers
over de boeken van Jackie van Laren ‘Een snelle en heerlijke roman die je niet snel wilt
wegleggen.’ Hebban.nl ‘Een achtbaan van emoties, drukte, aantrekkingskracht en
ervaringen.’ Chicklit.nl
De echtgenote Alafair Burke 2018-09-20 Wanneer Jason, een bekende en briljante
professor, door een jonge studente wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, wordt
zijn echtgenote Angela gedwongen om een tweede blik te werpen op zowel de man
met wie ze trouwde als de vrouwen die ze weigert te geloven. En dan brengt een
andere vrouw, Kerry Lynch, een nog verontrustender aantijging naar voren en begint
Angela’s perfecte leven uiteen te vallen. Jason houdt vol dat hij onschuldig is en Angela
gelooft hem. Nog wel. Want als Kerry plots verdwijnt, begint haar twijfel het te winnen
van haar loyaliteit als echtgenote. Als ze wordt opgeroepen voor Jason te getuigen,

realiseert ze zich dat er duistere geheimen naar boven kunnen komen. Geheimen die
ze liever voor zich houdt...
Environment Reporter 1987
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft
een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening meer geeft.
Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun
moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan
verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op Washington Island
aan de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar ingedutte bestaan.
Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte
en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan ze ooit
had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie breken of haar hart openen...
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve
kano door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur Tom Stilton. In zijn
zak zit een foto van een onbekende man. Hij is op weg naar de zogeheten Gouden
Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om zichzelf te verzoenen met de
verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft begaan. In Stockholm heeft Olivia
Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto gedood, en deze gruweldaad
bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt gearresteerd en
veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een

schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er
grote fouten zijn gemaakt.
Vleugelslag Wally Lamb 2010-10-25 De sublieme roman van de auteur van Vergeef me
en Walvismuziek In zijn roman Vleugelslag onderzoekt Lamb hoe oorlog en geweld
mensenlevens onherroepelijk doen ontsporen. Mythen, psychologie en een
familiegeschiedenis die vele generaties teruggaat, vormen de bouwstenen van deze
roman. Wally Lamb heeft met dit boek een literaire krachttoer geleverd, een meditatie
over het menselijk tekort en tegelijkertijd een onverschrokken maar liefdevolle
karakterstudie - precies datgene wat zijn vele fans van hem verwachten. Als de 47jarige docent Caelum Quirk en zijn vrouw Maureen, een schoolverpleegster, naar
Colorado verhuizen, komen ze beiden op dezelfde middelbare school te werken. In
1999 keert Caelum voor een paar dagen terug naar zijn geboorteplaats Three Rivers,
Connecticut, om bij zijn stervende tante te zijn. Wanneer hij op een morgen de televisie
aanzet, ziet hij beelden van hun school: Columbine High School, waar zich op dat
moment een drama afspeelt. En hij weet: zijn vrouw is die dag op de school aan het
werk. Maureen bevindt zich inderdaad in de school en is getuige van het bloedbad.
Wonderbaarlijk genoeg overleeft ze het drama, maar ze betaalt daarvoor een hoge tol:
ze kan het trauma niet te boven komen. Caelum en Maureen ontvluchten Colorado om
op de familieboerderij in Three Rivers een illusie van veiligheid te hervinden. Terwijl
Maureen er alles aan doet om weer de oude te worden, stuit Caelum in een van de

slaapkamers van het huis op oude dagboeken, brieven en krantenknipsels. Het
intrigerende verhaal dat zij vertellen omspant vijf generaties Quirks, vanaf de
Amerikaanse burgeroorlog tot Caelums eigen problematische jeugd. Stukje bij beetje
reconstrueert Caelum het leven van de vrouwen en mannen wier erfenis hij met zich
meedraagt en hij ontdekt de schokkende waarheid over zijn eigen afkomst. Lang
begraven gevoelens van angst, boosheid, schuld en verdriet komen boven - maar
leiden ook tot inzicht en tot hoop voor de toekomst. Vleugelslag is een prikkelende en
aangrijpende roman. Wally Lamb toont zich een virtuoos verteller die dankzij een
verscheidenheid aan stemmen en een bonte verzameling personages een beeld weet
te geven van het mensdom in al zijn facetten. De vorige twee boeken van Wally Lamb,
Walvismuziek en Vergeef me, hebben veel lezers geraakt, dankzij hun levendige
verteltrant, groot psychologisch inzicht en bijtende humor. Een van de critici noemde
Wally Lamb een 'hedendaagse Dostojevski', wiens personages niet alleen worstelen
met hun verleden, maar ook met een 'spottende, sadistische God', in wie ze niet
geloven, maar tot wie ze zich niettemin wenden in tijden van nood. (New York Times) '
Orphan X Gregg Hurwitz 2016-09-27 Hij is een mythische figuur, een man wiens naam
alleen maar wordt gefluisterd. De emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij alles
zal doen om je te beschermen als je om zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de
Nowhere Man is geen sprookje, hij bestaat echt... Evan Smoak zet zijn aanzienlijke
persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te helpen die zich tot niemand

anders kunnen wenden. Als kind werd hij geselecteerd voor het Orphan-project, een
officieel niet-bestaand trainingsprogramma binnen de geheime dienst. De Orphans
werden opgeleid tot de beste sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen
was Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag verdween Evan in het niets.
Subject Guide to Books in Print 1990
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2003 2003
Het herstel van Rose Gold Stephanie Wrobel 2020-04-30 Moeders vergeten nooit
Dochters vergeven nooit Rose Gold Watts geloofde dat zij de eerste achttien jaar van
haar leven ernstig ziek was. Ze dacht dat ze de sondevoeding, alle operaties en de
rolstoel nodig had. De buurtbewoners hielpen waar mogelijk en stonden altijd voor
Rose Gold en haar moeder Patty klaar. Maar ondanks alle onderzoeken, ingrepen en
eindeloze doktersbezoeken kon niemand erachter komen wat haar mankeerde. Tot
haar moeder een verschrikkelijk goede leugenaar bleek te zijn. Na vijf gevangenisjaren
is Patty Watts op vrije voeten en smeekt ze haar dochter om haar in huis te nemen.
Alles wat Patty wil is zich met haar dochter verzoenen en haar vergeven voor het feit
dat Rose Gold zich tegen haar keerde in de rechtbank. Als Rose Gold haar moeder
inderdaad verwelkomt reageert de omgeving geschokt. Maar Rose Gold kent haar
moeder door en door, en zij is niet meer dat zwakke kleine meisje van vroeger...
Stephanie Wrobel (1987) groeide op in Chicago en woont sinds enkele jaren in Londen.
Zij volgde de opleiding Creative Writing aan Emerson College, Boston, en publiceerde

diverse korte verhalen. Haar debuut Het herstel van Rose Gold werd al voor
verschijning een internationale sensatie. 'Sensationeel goed. Twee gelaagde
personages geven het verhaal de kracht van een nucleaire reactie, en zorgen ervoor
dat je ze niet meer vergeet. Wrobel is iemand om in de gaten te houden.' - Lee Child
Het boek des levens Deborah Harkness 2014-08-26 Deborah Harkness Het Boek des
Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar
geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier, komen na hun avonturen in
het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het magische manuscript
dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren,
ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar
opnieuw op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude
familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de meest
hightech wetenschappelijke centra van de wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de
heksen al zo veel eeuwen weten?
Bruiloft aan zee Abdelkader Benali 2016-01-19 ‘Een familieverhaal dat laveert tussen
een komedie en een sprookje, Benali beschrijft het Marokkaans magisch realisme met
veel dynamiek.’ – The Guardian Op de vooravond van de bruiloft van zijn zusje
Rebekka ontdekt de jonge Lamarat dat Mosa, de bruidegom, ertussenuit geknepen is.
Zijn vader draagt hem op de deserterende bruidegom op te sporen. De alwetende
taxichauffeur Chalid helpt hem op weg... Bruiloft aan zee is een roman vol passie,

schaamte en culturele verwarring, die op aanstekelijke wijze verslag doet van het
conflict tussen de tradities van ‘de landstreek’ en het leven in ‘de West’.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel
en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen.
Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland
Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak
van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,
moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk
wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
Ernest Mandel Jan Willem Stutje 2007 Biografie van de Belgische econoom (19231995), hoogleraar in Brussel en bekend om zijn vernieuwende en op de revolutie
gericht marxistische visies
Upco's Review of Biology Sylvan Alcabes 1988
De schaduw van de nacht Deborah Harkness 2012-07-27 Diana en Matthew komen in
het victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen én oude vrienden van
Matthew. Zal Diana iemand vinden die haar kan leren met haar krachten om te gaan?
Kan Matthew zich hier op het mysterie rondom het magische manuscript concentreren?

En zal hun liefde alle gevaren die deze nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen bieden?
Aphorismi Hippocrates 1665
Perverse globalisering Joseph Eugene Stiglitz 2002 Kritische analyse van de gevolgen
van de globalisering en de maatregelen van Wereldbank, IMF en WTO voor de
economie van de niet-westerse landen.
Varkensroze ansichten Mustafa Stitou 2013-12-11 De vernietiging van oude
verbanden, god, manipulaties, alledaagse absurditeiten, het universum van een
nieuwbouwwijk, de natrillingen van elf september, 'het Westen', 'het Oosten', vader- en
moederfiguren, een joodse verloofde. In Varkensroze ansichten raapt de dichter
zichzelf bijeen en probeert zijn positie te bepalen in een veranderende werkelijkheid.
Varkensroze ansichten vormt een onbestemd geheel, een zoektocht waarbij ironie en
betrokkenheid, humor en ernst hand in hand gaan.
Upco's the Physical Setting Review - Earth Science Robert B. Sigda 2003-06-30 Earth
Science Review Book is user friendly for both the teacher and the student. Since the
content is aligned with the New York State Core Curriculum for Physical Setting/Earth
Science, a teacher can feel confident that all the required topics are sufficiently
developed.The suggested outline of units moves from the concrete material to the more
abstract subjects such as meteorology and astronomy. Throughout the book there is
ample opportunity for review of basic skills and ways to tie in the various units. For
example, isolines are discussed early in the year and then revisited later in the weather

topics.The student has the opportunity to use the book as both a reference and a
workbook. The extensive number of constructed response items as well as multiple
choice questions found interspersed within the topics give ample practice. The multiple
Regents Exams found at the back of the book can be used both at the end of the
course for review and whenever appropriate throughout the year.
Het weer van gisteren Anne Enright 2009-10-31 Het weer van gisteren gaat over
verlies en verlangen en is geschreven met de bitterzoete tederheid die het werk van
Anne Enright kenmerkt. In Het weer van gisteren staat het menselijk bestaan centraal:
de relaties die we aangaan met anderen en de relaties die mislukken. De verhalen
spelen zich af in Dublin en Venetië, op een Amerikaanse campus en in een caravan op
een Franse camping. De vrouwelijke personages in de verhalen worden ontroerd,
lastiggevallen of gefascineerd door mannen die ze maar niet kunnen doorgronden.
Deze scherpe, schitterende verhalen maken eens te meer duidelijk dat Anne Enright
moet worden gezien als een van de beste auteurs van deze tijd.
Forthcoming Books Rose Arny 2001
Books in Print 1991
Restjes Rudy Kousbroek 2010 In "Restjes" levendige polemieken over Tollens en
Victor Hugo, over de denkbeelden van de wiskundige Rietdijk, over de muziek van
Bellman, over de vaderlandse geschiedenis geïllustreerd met tekeningen van Jetses en
Isings, over Stendhal, diens roman Armance, het wondermiddel Sildenafil (Viagra), en

over een bezoek aan het graf van Turgenev. En daarnaast essays over Georges Perec
en over de vroege sciencefiction van Raymond Roussel en Guillaume Apollinaire.
Tropenlevens Rosemarijn Hoefte 2008 In dit boek worden de levens van tien
vooraanstaande personen uit de Nederlandse (post)koloniale geschiedenis
beschreven. De aandacht voor het persoonlijk leven biedt een aantrekkelijk perspectief
bij het reconstrueren van de impact die deze individuen op de loop van de
geschiedenis hebben gehad. De geportretteerden vertegenwoordigen verschillende
sociaal-maatschappelijke groepen uit zowel 'de Oost' als 'de West'. Door hun biografie
te verbinden met de nationale heldencultuur van Indonesië en Suriname worden deze
levensgeschiedenissen in een breder cultuurhistorisch kader geplaatst.
De vrouw na mij Sarah Pekkanen 2018-05-29 De vrouw na mij van Sarah Pekkanen en
Greer Hendricks is een meesterlijke psychologische thriller over het huwelijk,
vriendschap en obsessie. Voor liefhebbers van Het meisje in de trein en B.A. Paris’
Achter gesloten deuren. Kun jij tussen de leugens door lezen? Nellie kan niet praten
over die avond die zo mooi begon maar eindigde met de politie. Bij Richard voelt Nellie
zich nu veilig. Richard is lief, attent en beschermend. Haar vrienden en moeder vragen
zich af of hij niet te mooi is om waar te zijn... Vanessa woont bij haar tante. Iedere
ochtend als ze wakker wordt, slaat de werkelijkheid weer in als een bom. Ze denkt aan
Richard en aan haar vervangster. Wat doen ze nu? En wat zou haar tante doen als ze
zou weten wat Vanessa heeft gedaan? Je denkt dat je weet wat er aan de hand is,

maar... Neem nooit zomaar iets aan. Wie vertelt de waarheid? Wie kun je vertrouwen?
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