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De Anome Jack Vance 2018-06-17 De afgelegen planeet Durdane is lang geleden
gekoloniseerd door een allegaartje van Aardse minder-heden die besloten hun heil tussen
de sterren te zoeken. De afstammelingen daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van
het subcontinent Shant. In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome, de Man
zonder Gezicht, gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving: iedere volwassen
inwoner van Shant draagt een explosieve halsband met unieke kleurcodering. Wie zich

misdraagt, raakt letterlijk het hoofd kwijt! In kanton Bastern groeit de jonge Mur op in de
schaduw van de tempel van de Chilieten, een misogyne religieuze orde die er de plak voert.
Volgens de plaatselijke gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als Zuivere Knaap
alvorens zelf Chiliet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien komen
er vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende geruchten over
moordende hordes rode barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af waarom de
Anome er niets aan lijkt te gaan doen... De Anome is het eerste boek in de Durdane trilogie,
en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight.
Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van Pon Ruiter
verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door de vertaler herzien en
aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina's uitgebreide en gecorrigeerde
kaarten uit de Vance Integral Edition.
De monnik die zijn Ferrari verkocht Robin Sharma 2020-04-25 Een fascinerend verhaal vol
wijze levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo Coelho, auteur van De alchemist De
monnik die zijn Ferrari verkocht is het verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die
door zijn enerverende maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt.
Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die hem
noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit
radicaal te breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een
buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een
krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten

volle te ontplooien en intenser, gelukkiger en harmonieuzer te leven. De monnik die zijn
Ferrari verkocht is een inspirerende vertelling, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het
Oosten wordt vermengd met messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat u stap
voor stap de weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke
rijkdom.
Het mooie van ons Kristen Proby 2020-07-15 Riley Gibson is trots dat haar restaurant
Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt. Misschien is dit de grote doorbraak waarop ze
heeft gewacht. Als Riley Trevor Cooper ontmoet, de producer van de show, schrikt ze van
de intense chemie tussen hen.
Getuigenverklaring Scott Turow 2021-09-13 Het Internationaal Strafhof in Den Haag vormt
het toneel van ‘De getuigenverklaring’, de spannende juridische thriller van Scott Turow. In
een onderzoek naar honderden verdwenen Kosovaarse vluchtelingen in Bosnië, moet Bill
ten Boom opsporen wat er met hen gebeurd is. Hiervoor moet hij de hele wereld over en
raakt hij verstrikt in een machtsspel van de Amerikaanse overheid, oud militairen en
beroepscriminelen. Weet Bill de waarheid te achterhalen en zich los te maken van politieke
spelletjes? Turow heeft voor dit boek grondig onderzoek gedaan naar de Nederlandse
identiteit, het internationaal recht en de Bosnische Oorlog. Scott Turow (1949) is naast
schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van
recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk
van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’,
‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met

meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is
Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen Terry Denton 2017-02-24 Winnaar
Nederlandse Kinderjury 2018 Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige nieuwe
boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen bijgebouwd, waaronder een
carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een stadion voor ALLE SOORTEN
BALSPORTEN, Andyland, Terrystad, een zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en
een openluchtbioscoop. Dus waar wacht je op? Kom naar boven! En vind je de koe op elke
pagina? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de achtenzeventigste verdieping.
Het boek van Gould Richard Flanagan 2009 Een strafgevangene in 1830 op Van Diemen's
Island weet te overleven door zijn uitzonderlijke tekenkunst.
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Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’
zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller,
invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote,
inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm
ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de
hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen
en zo beter en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele
voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de

ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen over de
opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je
slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering
wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan
zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen.
Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken, overvallen de
mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de
laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er
maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee
handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel
moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze
manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze
ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
Wawrzyniec Tokarski Wawrzyniec Tokarski 2007 New Concepts in Commerce Third Edition
with eBookPLUS follows highly successful earlier editions in addressing Commerce
teachers' needs by providing engaging, up-to-date and detailed content suitable for a range
of student abilities. The fully revised third edition covers the four core and eleven option
topics from the Years 7 to 10 Commerce syllabus in New South Wales. Features of this
edition * A comprehensive revision of content ensures syllabus applicability, currency,
accuracy, high-interest and relevance to students' lives. * An increased number of case

studies with linked activities in both core and option topics make the world of commerce
come alive for students. * Extensive new content on e-commerce includes online shopping,
m-commerce and use of financial and shopping-related apps. * The core topic of
Employment Issues contains new material on Fair Work Australia, changing work patterns,
modern awards, National Employment Standards and legal issues in the workplace. * The
core topic of Law and Society contains new civil and criminal case studies. * The Global
Links and Our Economy option topics include updated economic data along with coverage of
the Global Financial Crisis and European Debt Crisis. * New content in the option topic of
Promoting and Selling includes children's advertising, invasion of privacy, Coca-Cola target
markets and targeted product range, and advertising. * Glossary terms and definitions in
context, use of dot points, graphic or visual displays, and careful grading of activities allow
for differentiation of learning. New Concepts in Commerce 3e eBookPLUS is an electronic
version of the textbook and a complementary set of targeted digital resources. These flexible
and engaging ICT activities are available online at the JacarandaPLUS website. Your
eBookPLUS resources include: * four ICT projects, with engaging video briefs presented by
industry professionals. Students use the ProjectsPLUS system to complete assessment
tasks in a real-world scenario. * eLessons and interactivities for core chapters * student
worksheets for elective topics * curated weblinks to key commerce bodies and other support
material on the internet. Click to view New Concepts in Commerce 3e eBookPLUS. Click
here to view a New Concepts in Commerce Third Edition Value Pack.
Het geheim van de zusters Kate Morton 2013-02-14 Riverton Manor, Engeland, 1924. Op de

avond van een groot society-feest pleegt de jonge dichter Robbie Hunter zelfmoord. Twee
zussen, Hannah en Emmeline Hartford, zijn hier getuigen van; de ene zus is zijn toegewijde
bewonderaarster, de andere volgens de geruchten zijn minnares. Na die avond spreken zij
elkaar nooit meer. Wat is er gebeurd? De enige die de waarheid kent, is dienstmeid Grace
Reeves. En zij doet er alles aan om het gebeurde te vergeten. Maar als er na zeventig jaar
een film wordt gemaakt over die veelbesproken avond, komen oude herinneringen weer
boven en wordt het steeds moeilijker om geheimen verborgen te houden.
De legende van Swanhilde Linnea Hartsuyker 2017-08-22 De legende van Swanhilde van
Linnea Hartsuyker is een hartverscheurende Vikinglegende over Ragnvald en Swanhilde,
broer en zus. Zij bevecht haar eigen vrijheid, maar naarmate haar broers aanzien groeit als
rechterhand van koning Harald de Blonde, wordt zij als politieke buit steeds begeerlijker.
Ragnvald en Swanhilde, ooit elkaars liefste kameraden, komen op dramatische wijze
tegenover elkaar te staan als zij trouwt met zijn aartsvijand Solvi de Korte. De roman voert
de lezer mee in de mythische, gewelddadige en bijgelovige wereld van de Vikingen, en is
gebaseerd op de Heimskringla, een cyclus Oudnoorse liederen uit de negende eeuw.
Onvergetelijk avontuur Gena Showalter 2018-09-04 The Original Heartbreakers Dames, u
bent gewaarschuwd... Want de nieuwe hartenbrekers in Strawberry Valley zijn niet te
houden! Deel 4 Omdat ze als tiener werd gepest, denkt Dorothea liever niet te veel aan het
verleden. Behalve aan Daniel Porter, de allerknapste jongen van haar school, op wie ze
eigenlijk altijd verliefd is gebleven. Nu de sexy bad boy haar hotelletje gebruikt voor zijn vele
avontuurtjes, zou ze hem er eigenlijk uit moeten schoppen... maar elke broeierige blik die hij

haar toewerpt, doet haar ernaar verlangen zélf op zijn kamerdeur te kloppen!
De ruiters Tim Winton 1997 Een Australisch echtpaar is van plan zich te vestigen in een
huisje in Ierland. Als de vrouw naar Australië gaat om een en ander te regelen, keert ze
echter niet meer terug.
De saboteur Andrew Gross 2018-08-14 ‘De saboteur’ van Andrew Gross is een thriller
waarin de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelt, net als in zijn bestseller ‘Alleen hij’
(‘The One Man’). Wanneer het Noorse verzet er in 1943 achter komt dat de nazi’s in het
geheim bezig zijn met het bouwen van een atoomwapen, is Kurt Nordstrum degene die
gedropt wordt in het vrijwel ondoordringbare berggebied om die plannen te verstoren. Eén
man die het moet opnemen tegen een elitecorps van SS’ers. Met niet alleen zijn eigen leven
op het spel, maar ook de loop van een vernietigende oorlog. Andrew Gross schreef een
groot aantal thrillers (waaronder enkele samen met James Patterson) die wereldwijd vertaald
zijn. Zijn thriller ‘Alleen hij’ werd overladen met lof van zowel pers als lezers. ‘Grote klasse en
van een overweldigende spanning doordrenkt.’- Lee Child ‘Gross weet historie tot leven te
wekken in deze pageturner. Het enige nadeel aan deze thriller is dat je weet dat het je je
nachtrust gaat kosten.’- Nelson DeMille ‘Aanbevolen aan zowel thrillerfans als liefhebbers
van geschiedenis.’- Library Journal
Scheikunde voor Dummies John T. Moore 2005 Dit boek behandelt de theorie en pikt en
passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
Aan de rand van het meer Kate Morton 2015-10-08 Een heerlijk feelgoodverhaal met een
vleugje mysterie. Alice Edevane is een intelligent, nieuwsgierig meisje van veertien dat

opgroeit op een prachtig landgoed aan de rand van een meer in Cornwall. Ze schrijft graag
verhalen, maar de mysteries die ze verzint verbleken bij wat haar familie te wachten staat:
na afloop van een groots en schitterend zomerfeest met honderden gasten ontdekken de
Edevanes dat hun jongste zoon Theo spoorloos is verdwenen. Het drama verscheurt de
familie, en het landgoed blijft uiteindelijk verlaten achter. Bijna zestig jaar later kijkt Alice
terug op een succesvolle carrière als schrijfster. Hoewel ze tevreden is met haar leven,
knaagt de onopgeloste verdwijningszaak nog steeds aan haar. Honderden kilometers
verderop logeert de jonge rechercheur Sadie Sparrow in het huis van haar grootvader in
Cornwall. Tijdens een wandeling stuit ze op het oude landgoed – nu een overwoekerde
ruïne. Haar nieuwsgierigheid is gewekt, waardoor een reeks gebeurtenissen in gang wordt
gezet die Sadie en Alice samenbrengt. Als de schokkende waarheid eindelijk aan het licht
komt, blijkt het verleden nog lang niet afgesloten te zijn... De pers over Aan de rand van het
meer ‘Een spannend en boeiend verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Het is een zeer
ontroerend en aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl
De maansteen William Wilkie Collins 1870
CMDT 2017 eBook ValPak: CMDT 2017 and Study Guide, Second Edition Maxine A.
Papadakis 2016-10-17 SAVE WHEN YOU BUY THE CMDT VALUE PACK – AND TAP
INTO THE EXPERTISE OF THE #1 ANNUAL BOOK IN INTERNAL MEDICINE! This dollarsaving package includes: CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2017 CMDT is the
most successful annual book covering the field of internal medicine and has been acclaimed
for its comprehensive coverage of current inpatient and outpatient care, diagnostic tools

relevant to day-to-day practice, and full review of all primary care topics. In addition to its use
as a reference text, CMDT is outstanding as a core clinical textbook for medical students and
nurse practitioner and physician assistant students to study for a variety of exams in a
variety of medical and health-related markets. CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
Study Guide, 2nd edition The study guide is organized according the Core Curriculum of the
Clerkship Directors in Internal Medicine. The 30+ core topics include essentials conditions,
presentations, and diseases seen by general practitioners in the inpatient and outpatient
setting. The Second Edition study guide has been extensively updated and covers the
essential issues a third-year medical student must know for the clerkship shelf exam in
Internal Medicine. The study guide utilizes content from CMDT, Quick Answers, and LANGE
Pathophysiology of Disease to provide case-based content that tests key concepts in clinical
reasoning, clinical problem-solving, and recognition of essential clinical facts. Each topic
includes: • Learning Objectives • An expanded list of questions to evoke case analysis •
Detailed discussion of Signs and Symptoms, Lab Findings, Imaging Studies, Medications. •
Discussions of Therapeutic Procedures and Outcomes (eg, Follow up and Complications) •
References for each topic
De vermiste boordschutter Seth Meyerowitz 2015-12-18 ‘De verloren boordschutter vertelt
het spannende verhaal van een opmerkelijke Amerikaan, die boven bezet gebied werd
neergehaald tijdens WO II en verbazingwekkend genoeg zes maanden lang de nazi’s een
stap voor was [...] Een ijzingwekkend, indrukwekkend verhaal dat je niet wilt missen.’ – Alex
Kershaw, New York Times-bestsellerauteur van De bevrijder De in de Bronx geboren Arthur

Meyerowitz was in 1943 op zijn tweede missie toen het gevechtsvliegtuig waar hij in zat
boven Frankrijk werd neergeschoten. Hij was een van de twee mannen in de B-24 Liberator
die de crash overleefde en niet gelijk gevangen werd genomen. Na uit het vliegtuigwrak
gevlucht te zijn, klopte Meyerowitz aan bij een afgelegen boerderij waar hij door de
bewoners snel binnen werd gelaten. Gelukkig voor hem had zijn gastheer niet alleen een
afkeer van nazi’s, maar had hij ook nauwe banden met de Franse verzetsgroep Morhange
en diens oprichter, Marcel Taillandier. Meyerowitz ontwikkelde een hechte vriendschap met
hem, en de verzetsleider zorgde ervoor dat Meyerowitz via verschillende safehouses naar
Zuid-Frankrijk werd gebracht en zo uit handen van de Gestapo bleef. De vermiste
boordschutter is gebaseerd op recent vrijgegeven materiaal, exclusieve interviews en
uitvoerig onderzoek naar het Franse verzet, en vertelt het spannende en enerverende
verhaal van Meyerowitz’ benarde periode in Toulouse – waar hij zich voor moest doen als
doofstomme en samenwerkte met de eveneens neergehaalde Britse piloot Richard Frank
Wharton Cleaver om uit handen van de nazi’s te blijven. Daarnaast lezen we over zijn
huiveringwekkende weg naar vrijheid, met een hachelijke torek over de Pyreneeën en de
tocht op een vissersboot terwijl er Duitse onderzeeërs rondvoeren en Duitse
gevechtsvliegtuigen boven hem vlogen. Het boek bevat foto’s en plattegronden en is een
persoonlijk en fascinerend verhaal over onderduiken en verzetshelden. Het geeft daarnaast
niet alleen een levensecht verslag van taaiheid, doorzettingsvermogen en ontsnappen
tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is vanwege het onlangs vrijgegeven materiaal een

zeer waardevol oorlogsdocument.
Lieg tegen me J.T. Ellison 2018-08-07 Voor de buitenwereld lijkt het leven van Sutton en
Ethan Montclair perfect. Twee mooie, slimme en succesvolle schrijvers, die al jaren
dolverliefd op elkaar zijn. Maar achter de perfecte façade ligt een akelige waarheid. Op een
dag verdwijnt Sutton. Het enige wat ze achterlaat is een briefje waarop staat dat Ethan haar
niet moet gaan zoeken. Ethan is wanhopig. Hij vermoedt dat Sutton zelfmoord heeft
gepleegd, maar de politie gelooft dat híj verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw.
Tijdens het politieonderzoek komen in een razend tempo de leugens van het echtpaar aan
het licht. Wanneer er een lichaam wordt gevonden - onherkenbaar verminkt, maar met
Suttons trouwring om - lijkt het net zich rond Ethan te sluiten. En dan doet de politie nóg een
schokkende ontdekking...
Elisa Sighicelli Elisa Sighicelli 2001 Shrink-wrapped, looseleaf textbook for student binder +
eBookPLUS Jacaranda FlexiSavers provide students with a flexible, cost-saving alternative
to the student textbook on your booklist. FlexiSavers are priced at 70% of the RRP of a
standard textbook and are packaged as shrink-wrapped, looseleaf pages - making them
ideal for student binders. All Jacaranda FlexiSavers include access to eBookPLUS.
JACARANDA FLEXISAVER BENEFITS FOR PARENTS & STUDENTS: 1. 30% cost saving
2. Flexible format enables insertion of students and teacher notes throughout 3. Lightweight
option of only bringing the chapters required to school This new edition of New Concepts in
Commerce 3e offers the following features: * engaging and detailed coverage of syllabus
content, suitable for a range of student abilities * content revised to ensure currency and

accuracy * new and updated case studies make the world of commerce relevant for students
New Concepts in Commerce 3e eBookPLUS is an electronic version of the textbook and a
complementary set of targeted digital resources. These flexible and engaging ICT activities
are available online at the JacarandaPLUS website (www.jacplus.com.au). Your eBookPLUS
resources include: * video eLessons bring key concepts to life * interactivities to enhance
student understanding * weblinks to supporting material Click to view New Concepts in
Commerce 3e eBookPLUS. Click here to view a New Concepts in Commerce Third Edition
Value Pack.
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En Ziekte 2017
Forthcoming Books Rose Arny 1998
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje
nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een
recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur?
Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen?
Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen.
Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een
griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één
tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een
avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is
een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de

wereld veranderen.
Het onzichtbare leven van Ivan Isaenko Scott Stambach 2017-01-17 Ivan, zeventien, woont
in een ziekenhuis in Wit-Rusland, waar Tsjernobyl-slachtoffers worden behandeld. Hij is
misvormd maar heeft een scherp verstand, een meedogenloos gevoel voor humor en een
geweldige leeshonger. Elke dag lijkt op de vorige voor Ivan. Tot leukemiepatiënte Polina in
het ziekenhuis komt. Eerst heeft hij een hekel aan haar. Ze daagt hem uit. Natuurlijk worden
Ivan en Polina verliefd op elkaar. Hun romance is even mooi en tragisch als het
onvermijdelijke einde.
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
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus
1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van
1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het
lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten
worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van
deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek
zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het
concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde
ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer
dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht.
"Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar
wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van
alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo
sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent
en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker
moment onderging het brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich

plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij
zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een
fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we
vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari
ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
Witte lichamen Jane Robins 2017-11-29 Haar liefhebbende vriend Felix is bankier, zijzelf
een aanstormende filmster: het lijkt alsof Tilda in een perfecte relatie is beland. Maar haar
tweelingzus Callie heeft haar bedenkingen. Callie ziet hoe Tilda wegkwijnt onder de
overheersende liefde van Felix - ze stopt met werken en zelfs bijna met eten. Hij is een
controlfreak en wikkelt het servies in vershoudfolie om alles schoon te houden. Verder vindt
Callie onverklaarbare injectienaalden verstopt in de afvalbak en verschijnen er blauwe
plekken op Tilda's bleke huid. Callie kent Felix' woedeaanvallen en maakt zich zorgen. Ze
sluit zich aan bij een internetgroep voor slachtoffers van mishandeling. Maar als een van
haar online contacten wordt gedood door een gewelddadige man, begint ze te twijfelen.
Waar is ze mee bezig? En dan, plotseling, sterft Felix een tragische dood. Of is hij
vermoord? Met deze pageturner houdt Jane Robins je aan de pagina gekluisterd, totdat
liefde, obsessie en geweld hun kookpunt bereiken. Jane Robins begon haar carrière als
journalist bij The Economist, The Independent en de BBC. Als expert in historisch forensisch
onderzoek publiceerde ze eerder drie non-fictieboeken over misdaad. Nu laat ze haar
krachten los op fictie, en met succes. Witte lichamen werd al in tien landen vertaald en
lovend onthaald. 'Een verrukkelijk naargeestige psychologische thriller.' PUBLISHERS

WEEKLY 'Immens aangrijpend.' SOPHIE HANNAH, SCHRIJFSTER VAN DE NIEUWSTE
HERCULE POIROT-ROMANS
Wolkenkrabbers Judith Dupré 2005 (Bouw)geschiedenis van de wolkenkrabber aan de hand
van een vijftigtal voorbeelden.
De alchemist Paulo Coelho 2014-01-29 De Andalusische schaapherder Santiago koestert
van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan
eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat
zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist.
Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart
waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij
schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook
ons hart zich bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen worden als een
ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd.
Een magische fabel met de diepe wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend
is met het werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook
liefhebbers van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de
zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de voortreffelijke illustraties
van de Franse kunstenaar Moebius.
Werkboek geweldloze communicatie Lucy Leu 2006-11-29 Praktische oefeningen om
conflicterend taalgebruik te vermijden en door openheid, luisteren, mededogen en een

kwetsbare opstelling tot wederzijds begrip te komen.
K van Klara 15 - Verboden foto Line Kyed Knudsen 2019-09-09 Er worden klassenfoto‘s
gemaakt op school en daar heeft Klara veel zin in. Sommige jongens maken met hun
mobiele telefoons ook foto‘s, die ze naar elkaar opsturen. Maar plotseling worden er ook
foto‘s gedeeld, waar sommige meisjes verdrietig van worden. "Verboden foto" is het 15e
deel in de populaire serie over Klara en haar vriendinnen. De boeken kunnen onafhankelijk
van elkaar worden gelezen. Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de
roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de
Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft kinderen les in
creatief schrijven.
Vertrouweling Kate Morton 2013-02-20 Tijdens een feest op de boerderij van haar familie op
het Engelse platteland ontsnapt de zestienjarige Laurel Nicolson naar de boomhut uit haar
kindertijd. Terwijl ze dagdroomt over haar toekomst ziet ze een vreemdeling met haar
moeder praten. Voordat de middag voorbij is zal Laurel getuige zijn van een misdaad die
alles wat ze weet over haar familie op zijn kop zet. Vijftig jaar later is Laurel een succesvolle
actrice en woont ze in Londen. Ze keert terug naar de boerderij voor de negentigste
verjaardag van haar moeder en wordt daar overweldigd door vragen die ze tientallen jaren
heeft weggestopt. Beetje bij beetje ontrafelt ze een schokkende, geheime geschiedenis die
zijn oorsprong vindt in de oorlog... De pers over de boeken van Kate Morton ‘Een prachtig
geschreven en onvergetelijke roman.’ Daily Express ‘Het knap opgebouwde verhaal zit vol
met losse draadjes die aan het einde allemaal samenkomen in een verrassende

ontknoping.’ NBD Biblion ‘Je kunt maar een ding doen en dat is verder lezen.’ Hebban.nl
Everyone I Know Lives on Roads Trevor Dodge 2006 Fiction. EVERYONE I KNOW LIVES
ON ROADS examines the accident scene of celebrity, fate and language, measuring the
skidmarks for traces of our Oedipal selves and chalking out the metaphorical places where
these three paths converge. Road ragers and rubberneckers met along the way include
Kathy Acker, Alan Greenspan, Jacques Derrida, Ayn Rand, Michael Alig and James Joyce,
with hourly traffic reports from Dan Rather. "Though literature is usually the most
conservative of art forms, a book sometimes appears that offers exciting new possibilities.
Trevor Dodge's EVERYONE I KNOW LIVES ON ROADS is one of them: with the smooth
surfaces found in new-painting, with the understated riffs of new-music, the stories collected
here are as lean as they are savvy, as savvy as they are funny, as funny as they are
connected to the thought, life and paths of our present moment"--Steve Tomasula.
Vind mij J.S. Monroe 2017-10-05 Vind mij, voordat zij het doen. Rosa pleegde vijf jaar
geleden zelfmoord, maar haar vriend Jar denkt nog elke dag aan haar. Sterker nog, hij is
ervan overtuigd dat hij af en toe een glimp van haar opvangt. Hij ziet haar overal: in de
menigte, op een roltrap, in een café... Wanneer Jar Rosa's dagboek in handen krijgt, worden
de raadsels rond haar dood alleen maar groter. Hij raakt er steeds meer van overtuigd dat
zijn grote liefde nog in leven is, hoewel iedereen dit tegenspreekt en hem waarschuwt dat hij
aan het doordraaien is. Dan ontvangt hij een smsje: 'Ik moet je zien. Rosa.' Jar hoopt dat hij
nu eindelijk kan bewijzen dat zijn intuïtie het bij het rechte eind had, maar hij beseft niet dat

hij aan het begin staat van een nog veel gevaarlijker avontuur.

outline-review-for-dental-hygiene-valuepack-with-cd-rom-by-brianjacqueline-n-cooper-mary-danusis-2001

Downloaded from backoffice.metabolismofcities.org on September 25,
2022 by guest

