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Popular Science 1995
Illusie Frank Peretti 2012-10-17 De illusionisten Dane en Mandy Collins hebben dertig jaar lang met veel succes shows
opgevoerd. Vlak voor ze met pensioen willen gaan, overlijdt Mandy. Terwijl Dane terugdenkt aan hoe Mandy in 1970 in
slaap viel tijdens een show, ontwaakt in 2010 een jonge vrouw. Niet veel later tipt een vriend Dane over deze vrouw die
spectaculaire shows opvoert in een lokaal café. Dane is vooral ondersteboven van haar uiterlijk: ze lijkt precies op het
meisje dat hij veertig jaar geleden ontmoette.
Weg naar huis Yaa Gyasi 2017-01-20 Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien apart van elkaar op in het achttiendeeeuwse Ghana. Effia wordt uitgehuwelijkt aan een Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi wordt
gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot naar Amerika gezet. Weg naar huis vertelt over de levens van de
nakomelingen van Effia en Esi in de daaropvolgende driehonderd jaar. Yaa Gyasi beweegt zich vrijelijk door de
geschiedenis en tussen twee continenten - van de stammenstrijd en slavernij in Ghana naar de Burgeroorlog in Amerika,

en van de kolenmijnen in het zuiden van de Verenigde Staten naar de volksverhuizingen richting Manhattan in de
twintigste eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret van volken in beroering.
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum Benjamin Alire Sáenz 2017 Aristoteles en Dante zijn
allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend.
Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Autocar & Motor 1992-03
Vehicle Barrier Impact Testing with Hybrid III Dummies in a 1987 Toyota Camry 4-door Sedan. Test Report J. W. Sankey
1987
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.
Pierre en Jean Guy de Maupassant 2013-07-31 Van de Franse naturalisten Zola, Huysmans, Alexis Céard en anderen
blijkt Guy de Maupassant (1850-1893) door de jaren heen de meest gelezen auteur te zijn: nog altijd worden zijn
honderden verhalen en novellen Yvette, Boule de suif, Sur l'eau, Le Horla enz. in tal van landen herdrukt, en met veel
succes is een aantal ervan voor de televisie bewerkt. Van zijn romans zijn er drie klassiek geworden: Une Vie, Bel Ami en
Pierre et Jean. Hoofdthema van laatstgenoemde 'petit roman' is de jaloezie: jaloezie heerst er tussen Pierre donker van
uiterlijk, gesloten van karakter en Jean Roland, die blond en openhartig is. Pierre's naijver wordt vergroot wanneer zijn
jongere broer een aanzienlijk bedrag erft van een oude huisvriend van de Rolands, en het groeiende wantrouwen dreigt
het huiselijke leven tot een hel te maken. Maupassants schildering van een provenciemilieuw heeft een welhaast
Balzaciaanse uitdrukkingskracht en zijn analyse van de gecompliceerde, sceptische oudste broer is zo indringend, dat
Pierre en Jean behalve zedenroman tevens een ouderwets-goede psychologische roman is. In zijn voorwoord blijkt
Maupassant zich inderdaad te distanciëren van Zola en de naturalistische programma's die het onderscheid tussen
artistieke werkelijkheid en dé werkelijkheid wilden opheffen' want: 'talent is een kwestie van originaliteit, dat wil zeggen
een speciale manier van denken, zien, begrijpen en beoordelen.'
Metamorfosen Ovid 1979 Prozavertaling van de oorspronkelijk in hexameters gedichte verzameling mythen en sagen
over gedaanteverwisselingen, van de Romeinse dichter ( 43 voor Chr. tot 17 na Chr.).
Catch 22 Joseph Heller 2012-04-05 Origineel, bitter, vulgair, geestig, spitsvondig en ontroerend. Fraaie jubileumeditie

van het ultieme boek over de waanzin van de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar geleden, verscheen een
recensie in de Herald Tribune over `een woeste, ontroerende, schokkende, dolkomische, razende, opbeurende,
reuzenroetsjbaan van een boek. The Times voorspelde even later dat mensen die het konden verteren het niet licht
zouden vergeten: `Een verbluffende prestatie, die vrijwel evenveel lezers zal schokken als verrukken. De rest is
geschiedenis: Joseph Heller (1923-1999), die tijdens de Tweede Wereldoorlog diende bij de Amerikaanse luchtmacht,
schreef met Catch-22 een van de belangrijkste en indrukwekkendste oorlogsromans die uitgroeide tot een klassieker. De
zwarte humor, de absurde logica en onvergetelijke personages als Yossarian, de bommenrichter die denkt dat de vijand
erop uit is hem te vermoorden, en de gewiekste messofficier Milo Minderbinder, maken Catch-22 tot een onvergetelijk
boek.
A Course in Business Statistics Patrick W. Shannon 2002 This book presents core topics in descriptive and inferential
statistics with a rich assortment of business examples and real data, and an emphasis on decision-making. It contains a
narrative writing style—and the captivating examples and applications, and rich data sets are woven right into the
narrative. The examples are interesting, realistic and drawn from all areas of business and life. There is significant
emphasis on using statistical software as a tool, with most examples presented in a spreadsheet environment using Excel
and Minitab. Every topic is introduced in the context of a real business application complete with real data, from small and
large data sets.
Computers & Electronics 1982
Het bleekblauwe handschrift van een vrouw Franz Werfel 2016-09-02 De woelige jaren dertig van de vorige eeuw:
Leonidas, een hoog Oostenrijks staatsambtenaar, goede katholiek en gewaardeerde burger van het mondaine Wenen,
wordt via een brief in een bleekblauw handschrift brutaal geconfronteerd met een onverkwikkelijke affaire die hij als jonge
en pas gehuwde man had met een Joodse. Zij doet nu een wanhopig beroep op zijn hulp. Hij worstelt met zijn geweten
en met zijn gemakzucht, en zet beslissende stappen - of juist niet.
Nachtfilm Marisha Pessl 2013-08-17 De jonge, mooie Ashley Cordova wordt op een koude oktoberavond dood
teruggevonden in een verlaten pakhuis in Manhattan. Het lijkt alsof ze zelfmoord heeft gepleegd, maar
onderzoeksjournalist Scott McGrath vermoedt dat er meer aan de hand is. Hij volgt de familie Cordova al jaren, en is
geobsedeerd door Stanislas Cordova, beroemd film noir-regisseur en de vader van Ashley. Cordova is al jaren niet meer
in het openbaar gesignaleerd en het vermoeden is dat hij zich teruggetrokken heeft op z'n landgoed The Peak.
Vastbesloten het mysterie rondom Ashley's dood te ontrafelen gaat McGrath op onderzoek uit en delft hij dieper in de

duistere wereld van dochter en vader. Een speurtocht langs een inrichting, duistere nachtclubs en onderwereldfiguren
volgt, totdat het lijkt alsof McGrath zich in een film van Cordova zelf bevindt... en hij vraagt zich af: is hij het volgende
slachtoffer? Marisha Pessl is terug met deze fantastische, hallucinerende en duizelingwekkende roman over de dunne
scheidslijn tussen feit en fictie.
Wij waren de gelukkigen Georgia Hunter 2017-09-12 In de lente van 1939 leidt de Joodse familie Kurc een redelijk
normaal leven in Radom, Polen. Tot de oorlog uitbreekt. De vijf broers en zussen raken over vijf werelddelen verspreid.
Addy, musicus, weet een Braziliaans visum te bemachtigen. Jakob gaat in het verzet. Mila verbergt haar dochter in een
klooster buiten Warschau. Genek belandt via een Siberisch strafkamp in Persië, waar hij zich aansluit bij het geallieerde
leger. De zwangere Halina vlucht te voet over de Oostenrijkse Alpen de vrijheid tegemoet.
Traffic Tom Vanderbilt 2011-06-14 Waarom gaan auto s in de andere rijstrook altijd sneller? Waarom belemmeren
verkeerslichten het verkeer? Waarom gebeuren de meeste ongelukken bij warm en droog weer? Waarom staan mensen
in de file maar mieren niet? Waar gaan al die mensen toch naartoe? Waarom rijden we zoals we rijden? Traffic
analyseert alledaagse verkeerssituaties die automobilisten allemaal kennen: de ergernis over andere automobilisten, de
file, de snelle flirt, toeter- en inhaalgedrag (van de anderen uiteraard). Traffic laat op fascinerende én komische wijze zien
dat ons rijgedrag veel zegt over ons karakter en dat rijgedrag een uitgelezen mogelijkheid biedt om de menselijke natuur
te onderzoeken. Door dit boek gaan we anders naar onszelf kijken, en wie weet maakt dat ons betere automobilisten.
Wie Traffic heeft gelezen, zit voorgoed op een andere manier achter het stuur. Download de Engelstalige voetnoten als
PDF.
Pnin Vladimir Nabokov 2011-12-15 Vladimir Nabokov (1899-1977) stamt uit een Russicshe aristocratische familie die,
met achterlating van al haar bezittingen, in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat Nabokov in de jaren dertig aanvankelijk
in Duitsland woonde, week hij later uit naar Parijs. Het feit dat zijn vrouw Véra joodse was speelde daarbij een belangrijke
rol. Na het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag Nabokov in dat zijn vrouw en hij ook in Frankrijk niet
langer veilig zouden zijn en vluchtte het gezin met een van de laatste boten via de haven van Saint-Nazaire naar
Amerika. Het enorme succes van Lolita (1955) maakte hem financieel onafhankelijk. In 1959 verhuisde hij naar
Zwitserland. Hij schreef een groot aantal inmiddels klassieke romans, waaronder Puin, De verdediging, Ada en De gave.
Behalve een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw was hij een gerenommerd vlinderkenner. In 2009
verscheen postuum zijn laatste roman, Het origineel van Laura.
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Ready player one Ernest Cline 2014-01-28 ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU
READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige manier waarop Wade
Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen
vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol
puzzels die te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene die de jacht als eerste
voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als
allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er
voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
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