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Gods liefde dringt door tot de donkerste plekken van kamp Terezin in Kristy Cambrons roman ‘Geen musje zal vallen’. 1942, Londen. In 1939 ontvluchtte de half-joodse Kája Makovsky ternauwernood het
door nazi’s bezette Praag. Maar de bommenwerpers die nu over Londen vliegen, maken haar duidelijk dat de oorlog haar overal achtervolgt. Als ze hoort dat haar volk wordt uitgemoord, zet ze alles op het
spel om haar familie uit Praag weg te krijgen voordat het te laat is. Wanneer de ontsnapping mislukt en Kája en haar familie worden gedeporteerd naar Terezin, ervaart ze daar een nieuwe roeping als lerares
van de kinderen in het kamp. New York, anno nu. Met de grootse opening van haar galerie en een sprookjeshuwelijk op stapel, zou Sera James gelukkig moeten zijn. Het tegendeel is echter waar. In een
meedogenloze rechtszaak proberen Sera en haar verloofde William stand te houden tegen de beschuldigingen die hen voor het leven kunnen scheiden. Geraakt door het hoopvolle verhaal van een klein
meisje dat het kamp overleefde, vechten zowel Sera als Kája om ieder die hen dierbaar is, te beschermen. ‘Geen musje zal vallen’ is het tweede deel in een romanserie over kunstwerken die ‘verdwenen’
tijdens de Tweede Wereldoorlog en een los te lezen vervolg op ‘De vlucht van de vlinder’.
With a looming unemployment rate hovering around 10 percent, finding a new job may be more than you can stomach. But even in this clouded economy, employers are hitting the virtual pavement to find toptier talent âe" some employers estimate 75 percent of their staff came through online applications. The search does not have to be daunting: How to Use the Internet to Get Your Next Job shows you how to
weave through the Web in your next job search. In this book, you will learn how to conduct an effective job search by determining keywords and phrases, creating an online rÃ©sumÃ©, and also how to
research potential employers. But it does not stop there: This book compiles and analyzes the major job sites âe" Monster.com, Yahoo! Hot Jobs, and CareerBuilder.com âe" as well as niche sites for every
industry, from health care and administrative to accounting and public relations. This book also lists rÃ©sumÃ© banks and online newspapers to round out your Internet search. How to Use the Internet to Get
Your Next Job shows how to harness the powerful search capabilities of the Internet to find (and land) your dream job, no matter what industry and no matter what level. The strategies will help you conduct a
time saving, low-cost, and high-impact job search. Whether you are searching for your first job out of college or looking to change careers, How to Use the Internet to Get Your Next Job gives you the most
comprehensive Internet search to help you find your best-suited job. Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company
presidentâe(tm)s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living,
management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and
case studies with expert advice. Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.
This new edition of Daniel J. Velleman's successful textbook contains over 200 new exercises, selected solutions, and an introduction to Proof Designer software.
Including practical advice on how to conduct a stress audit and how to target stress 'hot spots' within an organization, Organizational Stress Management provides a fresh strategic model for the manager
concerned with the negative effects stress can have both on company performance and the quality of life of individuals at work.

Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
Temperance Tucker probeert haar familie te beschermen in de romantische historische roman ‘Bruid in het maanlicht’ van Laura Frantz. Het is rond 1770. Temperance Tucker redt zich
uitstekend in het ruige, uitgestrekte en nog niet in kaart gebrachte grensgebied van Kentucky. Ze kan zich snel uit de voeten maken, schiet altijd raak en misschien nog wel het belangrijkste:
ze zwijgt over vroeger. Maar het verleden van haar familie wordt een probleem als ze verliefd wordt op een knappe landopziener uit Virginia, die ook een geheim met zich meedraagt. Kunnen
ze de ballast en de pijn van zich afschudden voor een gezamenlijke toekomst? De voorouders van Laura Frantz waren pioniers. Als kind zwom ze in dezelfde rivieren die genoemd worden in
haar boeken. De verhalen van haar grootmoeder inspireerde haar tot het schrijven van onder meer ‘De pioniersdochter’ en ‘Dochters van de meestersmid’.
Provides guidance and advice for many religious questions, including ones about God, life, and Catholicism.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Puur kwaad en intense schoonheid floreren naast elkaar in Auschwitz in Kristy Cambrons roman `De vlucht van de vlinder New York, 2014. Sera James organiseert veilingen voor de elite van
de kunstwereld. In haar zoektocht naar interessante stukken, stuit ze op een portret van een onbekend slachtoffer van de holocaust. Wenen, 1942. De talentvolle concertvioliste Adele Von
Bron weet precies wat ze wil en wat er van haar verwacht wordt: spelen bij het Wiener Philharmoniker. Maar haar wens om anderen te helpen is sterker. Als de nazi s ontdekken dat ze Joden
helpt onderduiken, wordt haar rooskleurige toekomst van haar afgepakt en belandt ze in de horrorwereld van Auschwitz. De vlucht van de vlinder is het eerste deel in een romanserie over
kunstwerken die `verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Knowing how to cite textual evidence is a key component in reading and writing in education today. This resource equips teachers with the strategies they need to teach students how to cite
and annotate textual evidence when reading and writing. Secondary school students will learn how to find evidence to support their opinions, incorporate that evidence in their writing, and
accurately cite their sources. The ten lessons include proper MLA formatting, paraphrasing, using block quotation, creating a bibliography, the use of credible sources, avoiding plagiarism, and
more. Students will apply what they've learned through twenty practice exercises. Citing textual evidence powerfully strengthens students' writing, develops analytical thinking and logic, and
readies students for college and career with lessons that are aligned to McREL, TESOL, and WIDA standards.
Achieve a fully engaged workforce What if every single employee-every single one-worked in their dream job, utilized their best talents, worked with an inspirational leader and was fully
engaged in their role? For companies, this scenario leads to breakthroughs in productivity, customer service, profitability, and shareholder value. For individuals, it means better health,
stronger relationships with family and friends, and greater happiness. We sketches the landscape of today's changing job environment and gives managers and individual employees alike a
road map to full engagement. Anchored with specific metrics, based on studies of 2 million people, includes engagement, retention, customer loyalty, and profitability Scientific research and
academic insights are translated into actionable steps Authors have extensive experience in cutting-edge human resources solutions Achieve breakthrough results for yourself and your
organization with the power of full engagement from We.
Knowing how to cite textual evidence is a key component in reading and writing in education today. This resource equips teachers with the strategies they need to teach students how to cite
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and annotate textual evidence when reading and writing. Primary school students will learn how to find evidence to support their opinions, incorporate that evidence in their writing, and
accurately cite their sources. The ten lessons include proper MLA formatting, paraphrasing, the use of credible sources, avoiding plagiarism, and more. Students will apply what they've
learned through twenty practice exercises. Citing textual evidence powerfully strengthens students' writing, develops analytical thinking and logic, and readies students for college and career
with lessons that are aligned to McREL, TESOL, and WIDA standards.
De historische roman ‘Met andere ogen’ van Kate Breslin is een romantisch verhaal dat zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. Londen, 1917. Tijdens de Eerste Wereldoorlog weigert Jack Benningham, de
erfgenaam van Stonebrooke, dienst. Maar dat betekent niet dat hij zich niet voor zijn land inzet. Met zijn wilde reputatie en sociale status als dekmantel, spoort hij in het geheim Duitse spionnen op Engels
grondgebied op. Ook de rijke suffragette Grace Mabry is bereid om alles te doen voor haar land. Op een gemaskerd bal deelt ze witte veren uit aan de lafaards die dienst weigeren. En ook aan Jack...
Cynthia wordt als baby door haar moeder achtergelaten in het illegale kindertehuis van mama Riet. In het flatje wonen een stuk of tien kinderen, dus het is er nogal een chaos. En je moet oppassen dat je uit
de buurt van de dochter van mama Riet blijft, want die is vals en verzint de gemeenste straffen. Mama Riet bemoeit zich daar niet mee. Zij heeft het te druk met andere dingen, haar honden bijvoorbeeld.
Cynthia weet niet beter en past zich aan. Gelukkig is haar broer Janos ook in het huis, en de lieve Bella, die als een oudere zus voor Cynthia zorgt. Op een dag staan er hulpverleners voor de deur die willen
ingrijpen. Cynthia raakt in paniek, want ze wil niet dat het 'pleeggezin' uit elkaar valt. Meer informatie: www.slashboeken.nl
Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van
dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men human resources managen
als een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en
winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een
praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele
managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor human-resources-management.
Het is 1944. Ternauwernood ontkomt de Joodse Hadassa Benjamin aan het vuurpeloton – maar wordt vervolgens gedwongen te gaan werken voor SS-Commandant Arik von Schmidt in doorgangskamp
Theresienstadt. Met eigen ogen moet ze toezien hoe haar volksgenoten naar Auschwitz gedeporteerd worden. Hoewel haar valse naam Stella Muller en haar baas Arik haar enige bescherming bieden heeft
ze, omringd door zo veel gruwelen, het gevoel door God verlaten te zijn. Dan blijkt de commandant genegenheid voor haar op te vatten, en ontvouwt zich voor Stella een unieke kans om haar volk – of
althans de kinderen, en daarmee de toekomst van haar volk – te redden. Maar de prijs is hoog. Wanhopig vraagt Stella zich af of God haar hier geplaatst heeft met het oog op een tijd als deze. Zou ze nu nog
kunnen blijven zwijgen? Maar hoe moet ze haar mensen redden als ze zichzelf niet eens redden kan? Een indrukwekkende parallelvertelling van het bijbelboek Ester , en tegelijk een ontroerende roman over
een Joodse vrouw die op een cruciaal moment voor allesbeslissende keuzes komt te staan Kate Breslin was als boekverkoper jarenlang actief in het boekenvak. Ze publiceerde eerder gedichten en
reisverhalen. Als je nu blijft zwijgen... is haar debuut als romanschrijfster. ‘Een hartverscheurend verhaal over liefde, verlies en verlossing. Liefhebbers van historische fictie kunnen hun hart ophalen met dit
boek. - Library Journal
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te
bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de
verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van
haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
In ‘Een prinses voor altijd’ van Rachel Hauck moet een jonge vrouw kiezen tussen een leven als automonteur of... prinses. Regina Beswick leidt een rustig leven in een klein dorp. Ze is de eigenaresse van
een garage voor oldtimers en ze sleutelt graag aan oude auto’s. Maar ze weet niet dat haar leven binnenkort helemaal anders zal worden; ze blijkt de enige troonopvolger te zijn van het hertogdom van
Hessenberg. Tanner Burkhardt, de minister van Cultuur, krijgt de lastige taak om de prinses van het landje op te sporen om zo de toekomst van het koningshuis veilig te stellen. En dan moet Regina kiezen:
automonteur of prinses? Rachel Hauck schreef eerder ‘Er was eens een prins’.
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