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Tio (13) en Ayse (12) komen via een goochelkist in een soort computerspel terecht. Ze besluiten het spel te spelen en uit te zoeken waarom ze daar zijn. Vanaf ca. 12 jaar.
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla op handen.
Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het nationaal-socialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen waarderen. Als een
aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij krachten die Burgdorf, het
leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn kop zetten.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom
slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde,
de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht
dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid
die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
AAA helps you pick the best new car for your needs with this comprehensive 2004 vehicle buyer's guide. Evaluate more than 200 cars, SUVs, trucks and vans with this one convenient
volume. Book jacket.
Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
In Akenfield vertelt Ronald Blythe het verhaal van een klein dorp in het zuidoosten van Engeland. Het hele dorp komt aan het woord: gedurende de winter van 1966-'67 interviewde Blythe de
smid, de leraar, de agent, de rechter, de fruitplukkers en de priesters over religie, landbouw, onderwijs, welzijn, het leven en de dood. Het levert niet alleen een ontroerend en volledig portret
op van het dorp, maar ook van een periode niet eens zo heel lang geleden, en toch bijna onvoorstelbaar in onze digitale wereld.
Dit boek behandelt de planmatige aanpak van marketing van producten en diensten via het internet.Het boek heeft tot doel marketingtechnieken te vertalen naar de wereld van het internet.
Offers standard prices for cars, pickups, sport utilities, and vans, as well as detailed model histories, certified used vehicle information, and buying advice.
Jeff Atman, een gehaaide en overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van de Biennale te verslaan. Hij verwacht veel kunst te zien, zich bij veel chique feestjes naar binnen te kunnen kletsen, en veel
te veel bellini’s te drinken. Hij had niet verwacht de intrigerende Laura te ontmoeten, die zijn korte verblijf in de stad volledig zal transformeren. Een andere stad, een andere opdracht. Een journalist bevindt
zich op de oever van de Ganges in Varanasi. Te midden van de mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een van de belangrijkste pelgrimsoorden binnen het hindoeïsme wacht hem een transformatie
van een heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in Varanasi is een volstrekt uniek en verrassend tweeluik over liefde, kunst en verlangen. Daarmee komt hij dicht in de buurt van typische Thomas Mannthema’s zoals verlangen naar schoonheid en een verloren jeugd, maar met een geheel eigen intelligente, scherpe en geestige stijl die deze roman uitzonderlijke brille geven.
Stel dat er niet alleen tweede kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat wel willen? In een
koude, besneeuwde nacht in 1910 komt bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd ter wereld,
schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende manieren.
Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal
ze het ook doen?
Presents the latest safety ratings, dealer prices, fuel economy, insurance premiums, maintenance costs, and tires of new model automobiles.
Al vanaf de eerste dag dat Karl bij hem in de klas komt, voelt Niklas zich niet op zijn gemak bij hem; het pesten wordt treiteren en terroriseren. Vanaf ca. 12 jaar.
Unieke autobiografie van een dertienjarige autistische jongen – met een inleiding van David Mitchell, die zelf een autistische zoon heeft Waarom fladderen autistische kinderen met hun handen voor hun
ogen? Of gaan ze door het lint als ze een foutje maken? Het is vaak lastig om het gedrag en de belevingswereld van een autist te begrijpen. Naoki Higashida lijdt aan een zware vorm ervan, waardoor hij
nauwelijks in staat is om te communiceren. Dankzij een betrokken onderwijzer die vindingrijk met hem aan de slag ging om karakters, woorden en zinnen te leren via een alfabetraster, slaagde Naoki erin om,
mede door zijn doorzettingsvermogen, woorden te kunnen spellen. In Waarom ik soms op en neer spring geeft hij antwoord op de vragen die velen zich bij autisme stellen. Naoki bewijst dat ook mensen met
autisme over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt op een indringende en ontroerende wijze duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. De pers over Waarom ik soms op en neer spring ‘Zijn
verslag van een leven dat vaak en heftig op zijn kop staat, ontroert door de zorgvuldigheid waarmee hij dit tumult onder woorden probeert te brengen.’ de Volkskrant ‘Een van de meest bijzondere boeken
die ik ooit heb gelezen. Ontroerend en een eyeopener.’ Jon Stewart, The Daily Show ‘Amazing times a million.’ Whoopi Goldberg
Features recommendations and ratings on hundreds of small, medium, and large-sized cars based on quality, economy, performance, and comfort standards, with judgments on crash protection, and
assessments of available options
Based on tests conducted by Consumers Union, this guide rates new cars based on performance, handling, comfort, convenience, reliability, and fuel economy, and includes advice on options and safety
statistics.
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke kringen wordt doodgeschoten in een achterstandswijk en
haar zoon Nile, reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte. Sonia kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de zaak brengt haar terug naar diep
verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw te zoeken in een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? 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
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‘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.
Jon heeft het moeilijk. Omdat hij niet met zijn stiefvader overweg kan wordt hij naar een kostschool gestuurd. En dan verschijnen op een nacht ook nog vier geesten van middeleeuwse ruiters onder zijn raam.
Ze kondigen aan niet te zullen rusten voor ze hem hebben vermoord. Jon is doodsbang, want hoe kun je het opnemen tegen geesten? De enige die Jons verhaal serieus neemt is Ella, die bij hem op school
zit. Ze stelt voor de geest van Willem Langzwaard om hulp te vragen. Deze ridder is begraven in de kathedraal en heeft gezworen iedereen te helpen die in nood verkeert. Samen met Ella laat Jon zich â s
avonds insluiten in de kathedraal. Zal ridder Langzwaard werkelijk verschijnen en kan hij Jon helpen?
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten om een nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty en haar vriendinnetje om
het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij weet
wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te achtervolgen.

For more than 39 years, millions of consumers have turned to Edmunds' buyer's guides for their shopping needs. This format makes it easy for consumers to get the advice and information
they need to make a wise purchase on their next used vehicle. Readers benefit from features such as: - Recommendations for the Best Bets in the used car market - Detailed histories on
popular models - Certified Used Vehicle Information - Hundreds of photographs - Glossary of Used Car Buying Terms In addition to these features, vehicle shoppers can benefit from the best
they've come to expect from the Edmunds name: - True Market Value pricing for trade-in, private party and dealer retail - Highlighted yearly model changes - In-depth advice on buying and
selling a used car
Rotsmuis Max vindt een flonkerende steen vol licht en warmte. Natuurlijk willen alle andere muizen ook zo'n steen. Verhaal met een goed en een slecht einde. Prentenboek met grote
illustraties in kleur en flonkerfolie in goud. Vanaf ca. 5 jaar.
Consumers Index to Product Evaluations and Information SourcesEdmunds.com Used Cars & Trucks Buyer's Guide 2004Edmunds Publications
Includes retail data on domestic and imported cars, trucks, and vans; acceptable mileage ranges; and costs of specific optional factory features.
W poradniku do znakomitych wy?cigów „Juiced”, znajdziecie opis ka?dego istotnego elementu gry, takich jak porady do trybu kariery, zak?adów z innymi kierowcami, spis samochodów,
ustawienia auta czy te? spis wszystkich tras, jakie znajduj? si? w grze. Juiced: Szybcy i Gniewni – poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Klasy
samochodów Tuning – mechanika Chevrolet (Samochody) Acura (Samochody) Nissan (Samochody) VolksWagen (Samochody) Fiat (Samochody) Dodge (Samochody) Honda (Samochody)
Mitsubishi (Samochody) Informacja o grze Juiced to wy?cigi samochodowe b?d?ce kombinacj? realistycznej symulacji oraz prostoty sterowania i efektowno?ci rozgrywki typowej dla
dynamicznych gier arcade’owych. Ciekawym elementem jest po?o?enie du?ego nacisku na styl jazdy. Je?li o to nie zadbamy, przeciwnicy mog? odmówi? rywalizowania z nami. Gra Juiced,
to przedstawiciel gatunku wy?cigi i rajdy. Tytu? wydany zosta? w Polsce w 2005 roku i dost?pny jest na platformach: PC, PS2, XBX. Wersja j?zykowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju
to: z polskimi napisami.
The authors examine whether or not the family trust can be incorporated in the structure of the Netherlands civil law and tax law.
The consumer edition of the authoritative price guide includes retail data on domestic and imported cars, trucks, and vans, acceptable mileage ranges, and costs of specific optional factory
features.
A comprehensive guide to 2004 vehicles features the latest suggested retails and dealer invoice prices; listed ratings by performance, accommodations, and comfort; warranty information;
money-saving tips; a "Best Buys" section; and much more. Original.
Zomer 1972: in het geliefde vakantieoord Famagusta op het zonovergoten eiland Cyprus verrijst een luxe vijfsterrenhotel. In hotel De Zonsopgang werken Griekse en Turkse Cyprioten
ondanks hun tegenstellingen in harmonie samen. De Griekse familie Georgiou en de Turkse Özkans komen ook naar Famagusta, in een poging het geweld dat Cyprus al jaren in zijn greep
houdt te ontvluchten. Famagusta lijkt een zonnige, vredige enclave op het verscheurde Cyprus, maar schijn bedriegt: tijdens de burgeroorlog die het eiland meer en meer in zijn greep krijgt,
verandert Famagusta in een spookstad, waarin de twee families als enigen achterblijven. In de tijd die volgt raakt het lot van de beide families voorgoed met elkaar vervlochten.
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