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Bij onderzoek naar de moord op Richard Tremain wijst alle bewijs in de richting van Miranda Wood. Een crime passionel, zo luidt de conclusie. Maar Miranda heeft de moord niet gepleegd, en hoe uitzichtloos de situatie ook is, ze is vast van plan dat te bewijzen. In eerste instantie is ook Chase Tremain ervan overtuigd dat zijn broer is neergestoken door zijn ex-minnares. Tot hij Miranda in de ogen
kijkt en daar totaal andere emoties ziet dan hij verwachtte. Ten prooi aan twijfel laat hij zich overhalen om samen met haar op zoek te gaan naar de werkelijke dader. Al snel is het bewijzen van Miranda's onschuld echter nog maar bijzaak. Eerst moeten ze in leven zien te blijven!
Het is voor een eenvoudige jongen niet gemakkelijk met een rijk meisje om te gaan, maar hij heeft veel steun van zijn gedistingeerde grootvader, tot blijkt dat er in diens verleden iets fout zit.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest gezochte man van
Itali en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel Itali . Wanneer hij ook nog
verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je
niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Encyclopedie van het industrieel ontwerpen van de twintigste eeuw.
Leren schrijven vraagt van kinderen veel inspanning. Daarom is het belangrijk dat ze deze uitdaging gemotiveerd en met plezier aangaan. Kinderen leren gemakkelijker lezen en schrijven als ze een schrift leren dat ze dagelijks om zich heen zien: het blokschrift.Schrijven leer je zo! kiest bewust voor blokschrift. De methode biedt twee leerlijnen Schrijven leer je zo! en Schrijven leer je zo! Plus.
Daarmee zijn leerkrachten toegerust om les te geven aan alle leerlingen, ook aan de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle kinderen krijgen zo het schrijfonderwijs dat ze verdienen. De methode: - is te gebruiken naast elke taal- en leesmethode;- integreert speelse motorische oefeningen;- volgt de schrijfmotorische ontwikkeling met behulp van een digitaal leerlingvolgsysteem;- is
innovatief in het aanleren van een correcte schrijfhouding en -beweging;- maakt gebruik van unieke didactische middelen zoals kleurenrasters en verkeerslichten;- biedt een cd-rom met letter- en cijferanimaties en de mogelijkheid zelf werkbladen te maken. Schrijven leer je zo! is ontwikkeld door Henk Schweitzer. Aan de basis van de methode ligt een veelzijdige praktijkervaring. Schweitzer was
motorisch remedial teacher, werkte met kinderen met schrijfproblemen en was als schrijfdocent verbonden aan de Hogeschool Inholland. Tegenwoordig is hij directeur van een basisschool.
12 jaar slaaf
Schrijven Leer Je Zo! Handleiding
Design van de 20e eeuw
Het familiehuis
reviewing technologies for company training
Gebr
Getekend door liefde
De Aarde en Haar Volken 1917
This handbook provides user-friendly information about emerging technologies for training, checklists and other decision-making tools. Based on broad experience and peppered throughout with case studies and examples from leading European companies and institutions, it also offers plenty of background information including an overview of network options as well as a handy glossary and further resources list.
Website Anita Shreve anitashreve.co.uk
Een nieuwe methode om van een oud probleem af te komen, van de auteur die miljoenen mensen van het roken afhielp. Velen van ons drinken wel eens een glaasje alcohol, of meer. Het is een gewoonte, sociaal geaccepteerd en ook vaak ingebakken. Als de klok vijf uur slaat drinken we vaak een ‘borreltje’ en een uitgebreid diner zonder glas wijn of bier is al snel incompleet. We vergeten graag dat deze gewoonte uit
de hand kan lopen. Alcohol drinken kan al snel tot verslaving leiden. Voor wie dit geldt, ontwikkelde Allen Carr een Stoppen met alcohol-methode, een eenvoudige en doeltreffende methode die het alcoholgebruik aan banden legt.
Een 16-jarige Canadese jongen wordt ernstig ziek en krijgt weinig steun van zijn omgeving. Tijdens een eenzame tocht in de Canadese wouden leert hij zijn eigen kracht kennen.
Virginia, 1747. Shemaine O'Hearn is de verloofde van een begerenswaardige markies, en de dochter van één van de rijkste mannen van Engeland. Ze lijkt verzekerd van een gelukkige toekomst. Maar het uitgesproken knappe, zelfverzekerde meisje heeft machtige vijanden gemaakt - vijanden die haar willen laten verdwijnen. En daar hebben ze veel voor over.Na vals te zijn beschuldigd van diefstal, bevindt Shemaine
zich nu in ketens geboeid op een overvol gevangenenschip op weg naar Virginia, Amerika. Daar zal ze verkocht worden aan de hoogste bieder.Gage Thornton is meteen onder de indruk als hij Shemaine op de kade ziet staan. Getroffen door haar schoonheid en lieftalligheid, koopt hij haar als kindermeisje voor zijn zoontje, dat al snel gehecht raakt aan de vrolijke jonge vrouw.Shemaine kan haar groeiende passie voor
de liefdevolle, aantrekkelijke Gage niet lang onderdrukken - en hij op zijn beurt verlangt naar haar op een manier die hij niet voor mogelijk had gehouden na het tragische verlies van zijn eerste vrouw.Als Shemaine en Gage in elkaars armen het geluk weer leren kennen, wordt hun liefde uit onverwachte hoek bedreigd: van over de oceaan duikt een donkere schaduw uit het verleden op, die hun nieuwe leven en liefde in
gevaar brengt.
Hoe Starbucks mijn redding werd / druk 2
Achter Den Sluier in Perzië en Turksch Arabië
na dit boek nooit meer een kater
BoekPrentenBoek
Onder mijn huid
Towards a learning organisation
De hond achter het raam
Dramatische werken [eBook - NC Digital Library]

Schilderijen van de Duitse kunstenaar (1957) waarin het boek een rol speelt en reacties van 46 bekende schrijvers daarop.
Egyptoloog Ralph Trilipush is geobsedeerd door de apocriefe koning Atum-hadu, tevens dichter van erotische kwatrijnen. Het duistere labyrint opent zich in 1922 in de woestijn van Egypte, waar Pushy op zoek gaat naar de graftombe, en slingert zich dan een weg door Australische sloppenwijken, ballrooms in Boston, en via Oxford en de slagvelden
van de Eerste Wereldoorlog, naar een koninklijk hof in verval. Ondertussen begint een Australische detective aan de zaak van zijn leven: hij moet een moordenaar opsporen. En nog één. En misschien zelfs nog één. Zijn zoektocht voert hem de wereld over en eindigt in Egypte. Daar worden de beide verhalen in een explosieve climax
samengesmeed. Het resultaat is een briljante expeditie vol literaire bravoure.
En vergeet niet te leven De Engelse Elizabeth en de Ierse Aisling leren elkaar tijdens de oorlog kennen als de dan tienjarige Elizabeth uit Londen wordt geëvacueerd om aan de Duitse bommen te ontsnappen. Ze wordt liefdevol opgenomen in het grote, chaotische gezin van de O’Conors en groeit samen op met de vrijpostige Aisling. Twintig jaar later
zijn de twee inmiddels volwassen vrouwen nog steeds hartsvrienden – en wordt hun vriendschap zwaar op de proef gesteld. Maeve Binchy (1940-2012) is wereldwijd geliefd vanwege haar warme schrijfstijl en overtuigende personages. Van haar hartverwarmende boeken zijn wereldwijd ruim twintig miljoen exemplaren verkocht.
Lars, de kleine ijsbeer, beleeft een spannend avontuur als hij samen met de poolhond Nanouk op zoek gaat naar diens ouders. Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Lizzie, Elyse en Isobel zijn niet alleen nichtjes, maar ook al sinds hun jeugd onafscheidelijke vriendinnen. Als Lizzie hoort dat het huis van haar grootmoeder gesloopt dreigt te worden, trommelt ze de anderen op en met zijn drieën vertrekken ze naar Memphis om dat te voorkomen. Daar worden de drie jonge vrouwen geconfronteerd met geheimen
uit het verleden die hun toekomst bedreigen. Lizzie gaat tussen de bezittingen van haar oma op zoek naar informatie over haar onbekende vader, over wie de familie al jarenlang in alle toonaarden zwijgt. Elyses obsessie voor een oude vlam brengt het huwelijk van haar zusje in gevaar. En Isobels allesverterende verlangen naar roem brengt haar in
de verleiding het vertrouwen van haar twee nichtjes te beschamen... waarmee ze hun vriendschap op het spel zet. Terwijl de restauratie van het huis vordert, komen er langzaam scheuren in het fundament van hun vriendschap. Zal de jarenlange band tussen de drie jonge vrouwen sterk genoeg blijken te zijn?
Kleine IJsbeer, laat me niet alleen! / druk 3
Die Familie Buchholz
boeken, tekenaar, schrijvers
Artikel 180 der gemeentewet
Dag van bekentenis
Jacht in het donker
Stoppen met alcohol
John Williams: de man die de perfecte roman schreef
In 2013 zette de herontdekte klassieker Stoner de uitgeefwereld op z'n kop. Nog nooit eerder was er sprake van zo'n onwaarschijnlijk geval van artistieke rechtvaardigheid: alleen al in Nederland gingen er in drie jaar tijd ruim 250.000 exemplaren over de toonbank. Wereldwijd zijn dat er meer dan een miljoen. Zowel pers als boekhandel waren
unaniem lovend, en internationale sterren spraken hun bewondering uit over 'de perfecte roman'. Later verschenen ook zijn anti-western Butcher's Crossing, zijn historische brievenroman Augustus en zijn debuut Niets dan de nacht, waarvan in Nederland gezamenlijk ruim 500.000 exemplaren werden verkocht. John Edward Williams maakte het
allemaal niet meer mee: hij overleed in 1994 op 71-jarige leeftijd aan longproblemen. Maar wie was deze man, die zijn schrijfstijl met elk boek opnieuw leek uit te vinden, eigenlijk echt? En waarom is hij bij leven nooit doorgebroken? In 1973 ontving hij voor Augustus de National Book Award, de belangrijkste Amerikaanse boekenprijs, maar
moest die, voor de eerste en laatste keer in de geschiedenis van de prijs, delen met een andere auteur. In deze geautoriseerde biografie leren we een man kennen die pas twintig jaar na zijn dood de eer ontving die hem altijd al toekwam.
C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
De Avalon-serie 9 - Droom van een zomer Met nog twee jaar te gaan, kan Sonnet Romano al bijna alles afvinken van haar to-do-lijstje-voor-mijn-dertigste. Carrière: check! Ze heeft net een prestigieuze reisbeurs in de wacht gesleept. Relatie: ze heeft een geliefde, die iets erg belangrijks doet in de politiek. En dan woont ze ook nog in Manhattan.
Wat wil een meisje nog meer? Misschien verliefd – écht verliefd worden? Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit ze baan, beurs en vriendje in de wacht te zetten en terug te keren naar Avalon, het dorpje aan het meer waar ze is opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens kus bij het meer ze nooit is vergeten...
Alison is helemaal weg van een Duitse herder die altijd op dezelfde plaats voor het raam van een flat zit. Ze probeert uit alle macht om met hem in contact te komen.
For the first time, the shepherd boy, Nicky, is alone in the mountains with his herd of goats. All of a sudden, a storm strikes and destroys the shepherd’s cottage and everything in it. Nicky embarks on a perilous journey back to his home valley, carrying nothing but a torn blanket. In the darkness of night, Nicky spots a big owl. Can the mysterious
creature help Nicky find his way home? --- Het is de eerste keer dat de herdersjongen Niki alleen in de bergen is met zijn kudde geiten. Er steekt opeens een storm op, die de herdershut met alles erin vernielt. Niki begint een zware tocht terug naar de vallei waar hij woont, met alleen maar een gescheurde deken bij zich. In de donkere nacht komt
een grote uil hem redden. Beschermd door de grote vleugels van de uil is de kleine reiziger niet meer bang om in slaap te vallen. De dorpelingen zijn erg verbaasd wanneer Niki thuiskomt met een uil, met gele ogen, op zijn schouder. “Hij is een geweldige vriend,” zegt Niki, terwijl hij de vogel aait. “En hij is helemaal niet bang voor het donker.”
Programmeren in C#
Dutch Edition of The Owl and the Shepherd Boy
En vergeet niet te leven
Een beroemde moordenaar, een op macht beluste schurk, een geplaagde held, en een complot om het grootste land op aarde over te nemen
Kenelm Chillingly
Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme
Islamofobie en discriminatie
Verdacht van moord

Hoe belandt een doodgewoon meisje uit een nette buurt in Melbourne in de wereld van prostitutie en drugs? In de verbluffende autobiografie ‘Onder mijn huid’ vertelt Kate Holden openhartig over hoe ze veranderde van uitmuntende kunstgeschiedenis student tot een verloren
meisje in de greep van heroïne, schimmige figuren en de seksindustrie. Ondanks alles wat Kate heeft meegemaakt, weet ze haar verhaal zonder enige schaamte en met een goede dosis humor en relativering te beschrijven. Hoe heeft de jonge, afgedwaalde Kate haar leven weer in
het gareel gekregen? De Australische Kate Holden (1972) heeft met haar autobiografie ‘Onder mijn huid’ haar naam op de internationale kaart gezet als talentvolle debuutschrijver. Haar boek omvat een unieke vertelling over hoe ze als nette student in de schimmige wereld van
seks en drugs in Melbourne belandde. Naast de dramatische gebeurtenissen is het haar gelukt om een literair meesterwerk te schrijven waarin ze haar memoires op een persoonlijke en soms humoristische manier met de wereld deelt. Intussen is haar boek in elf landen verschenen
en heeft ze drie internationale reizen achter de rug om haar unieke verhaal te vertellen, en met succes. ‘Onder mijn huid’ is genomineerd voor meerdere prijzen, waaronder beste debuut in 2005 en beste Australische bestseller in 2006. Haar schrijfcarrière nam een plotse
vogelvlucht, en geeft haar een hoopvolle toekomst.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf
jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap
in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Persoonlijk relaas van een succesvolle Amerikaanse reclameman, die na zijn ontslag een nieuwe baan en levensvervulling vond als eenvoudige bediende bij de koffieketen Starbucks.
Perzië. Hun lot is hard, daar ze veracht en onderdrukt worden door de Mohammedanen en door allen gehaat en vervloekt worden. Men vindt ze overal, in Ispahan, Yezd, Kerman en veel andere steden. Ik voelde steeds medelijden met die stumpers, als ze naar onze apotheek kwamen;
maar gelukkig werkt een afdeeling van de zending onder de Joden in Perzië, die veel doet om hun leven gelukkiger te maken. Na dit vluchtig kijkje moeten we trachten, meer vertrouwd te worden met enkele steden en met de inwoners.
Sinds 11 september 2001 - en vooral sinds de moord op Theo van Gogh - staan moslims en de islam vaak negatief in het middelpunt van de publieke belangstelling. Uitingen van islamofobie vindt men op internet, in uitspraken van de PVV en in geweldsacties tegen moskeeën. Het
Nederlandse antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu deze islamofobische ideologie is doorgedrongen tot in het centrum van de politieke macht. Donderdag 12 januari verschijnt Islamofobie en discriminatie, de eerste publicatie waarin het verschijnsel islamofobie als
effectief mechanisme van sociale uitsluiting in volle omvang voor het voetlicht wordt gebracht, met onder meer gegevens over discriminatie op internet en cijfers over geweld tegen moskeeën. Weerklank in Nederland Wat is islamofobie precies? Wat zijn de aard en
achtergronden van dit verschijnsel? Hoe ontstaan negatieve gevoelens jegens moslims? Waar vinden uitingen van geweld plaats? Is Nederland de frontlinie in de clash of civilizations, zoals internationaal wordt beweerd? Op deze vragen wordt in dit boek ingegaan. Onderzoeker
Van der Valk laat zien hoe deze ideologie in de loop der tijd een steeds krachtigere politieke vertaling heeft gevonden; na de uitlatingen van VVD-politicus Bolkestein, Fortuyn en Hirsi Ali tenslotte het verhaal van Wilders en de PVV waarin islamofobie een centrale plaats
inneemt. Met een voorwoord van Ernst Hirsch Ballin, Hoogleraar rechten van de mens (Universiteit van Amsterdam) en Nederlands en Europees constitutioneel recht (Tilburg University). Deze publicatie kwam mede tot stand door een opdracht van het Euromediterraan Centrum voor
Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO).
Nagelaten werken van Frederik den II, Koning van Pruissen
Het verlangen
Droom van een zomer
Student-staff Directory
Ik zal het vergelden
Fluwelen vingers
De uil en de herdersjongen
De Egyptoloog
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