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Nog geen paar maanden geleden was brigadier Logan McRae nog de held van het politiekorps. Toen maakte een
mislukte inval waarbij een colllega zwaar gewond raakte een einde aan zijn gouden toekomst. Logan werd overgeplaatst
naar het falende team van de cynische inspecteur Steel.Nu betekent de vondst van het levenloze lichaam van een
prostituee de start van alweer een belabberde dag. Dan worden er nog zes lijken worden gevonden in een afgebrande
woning waarvan alle ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Het lijkt de kans bij uitstek om te bewijzen dat Logan niet
thuishoort in Steels unit. Maar dan duikt er een tweede vermoorde prostituee op.
Elmer is verdrietig als hij ontdekt dat de regenboog zijn kleuren heeft verloren. Hij wil graag helpen, maar wat zal er met
hem gebeuren als hij de regenboog zijn eigen kleuren geeft? Zal Elmer ze voor altijd verliezen?
Van een uitvoerige moderne inleiding en woordverklaringen voorziene tekstuitgave van een pleidooi uit de 17de eeuw
voor de toen nog volslagen onbekende democratische staatsvorm.
Door beschrijvingen van de belevenissen van allerlei mensen over de hele wereld vanaf het einde van de Tweede
Wereldoorlog tot heden wordt een beeld geschetst van hun onderlinge band.
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
Ooit was hij de gevaarlijkste `toerist van de cia een undercoveragent zonder vaste verblijfplaats en zonder identiteit. Nu heeft Milo Weaver
een kantoorbaan bij de cia in New York, een vrouw, een dochter en een huis in Brooklyn. Maar dan wordt hij door het verleden ingehaald:
rellen in Soedan, een moordenaar die zelfmoord pleegt, Chinese spionnen en een oude vriendin die geheimen verkocht zou hebben. Al snel
zitten de cia en Homeland Security achter Milo aan. De enige manier om te overleven is halsoverkop terug te keren naar de afdeling
`Toerisme. En voor deze Spy who came in from the cold is geen ontsnappen meer mogelijk. Olen Steinhauer werd in 1970 geboren in de vs
maar woont al een aantal jaren in Boedapest. Hij publiceerde eerder thrillers over de Koude Oorlog, waarvan er twee werden genomineerd
voor de Edgar Award, maar deze magistrale thriller wordt internationaal gezien als zijn grote doorbraak.
Ervaringen van Nederlandse militairen die ten tijde van de politionele acties naar Indonesië werden uitgezonden.
Inleiding tot de apologetiek (verdediging) van het christelijk geloof, door de Amerikaanse evangelicale theoloog.
Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Spanish, Dutch.Dit compacte pocketbook biedt een
samenvatting van A Guide to the Project Management Body of Knowledge, beter bekend als PMBOK® Guide. Het biedt een snelle
introductie en een helder gestructureerd overzicht van dit framework voor projectmanagement. Deze pocketguide is bestemd voor iedereen
die meer wil weten over de PMBOK® Guide of over een systematische aanpak voor projectmanagement. Dit boek is ook zeer nuttig voor
projectteamleden in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van de PMBOK® Guide.De doelstelling van dit pocketboekje is:- Snel inzicht
bieden in de inhoud van de PMBOK® Guide en van het Project Management Institute (PMI) als organisatie.- Bewustwording creëren bij een
breder publiek over de waarde voor hen van de PMBOK® Guide en PMI. Het behandelt de essentiële onderwerpen en thema s op het
gebied van projectmanagement volgens de PMBOK® Guide: - de essentiële terminologie en definities binnen het vakgebied
projectmanagement;- een beknopt overzicht van de activiteiten van PMI Inc., en de standaarden die door deze organisatie zijn ontwikkeld:
PMBOK® Guide, Standard for Project Portfolio Management, Standard for Program Management en andere standaarden.- de essentie van
de Projectlevenscyclus en -organisatie. - de essentiële kennisgebieden en processen van projectmanagement.De inhoud van dit boek is
gebaseerd op de PMBOK® Guide 5th edition uit 2013. Kortom, dit boekje is een complete maar beknopte beschrijving van de PMBOK®
Guide, voor iedereen die te maken heeft met projecten of projectmanagement, en dat voor slechts 15,95!

Met Chelsea Girls maakt Myles een documentaire van haar leven, die niet alleen haar eigen identiteit verkent maar ook
die van een hele feestende, flitsende, ten onder gaande generatie. Ze fileert haarfijn haar kindertijd in Arlington toen ze
op een strenge katholieke school zat en de impact van de dood van haar alcoholistische vader waarvan zij de enige
getuige was. Eileen was voorbestemd voor grootse dingen, van dat besef was ze altijd al doordrongen, dus na haar
studie verhuist ze naar New York om schrijver te worden. De verhalen wervelen voort in een razend tempo en tonen een
scherp en vaak smoezelig beeld van de New Yorkse kunstscene uit de jaren '70 en '80. Seks, drugs en alcohol vullen de
leegtes en maskeren de doelloosheid van het bestaan, maar daarnaast zijn er ook de notitieboekjes die voller en voller
worden. Eileen schrijft zonder terughoudendheid of zelfcensuur, ze registreert - alles.
Een kunstenaar tekent eerst een prachtige ster en daarna een hele wereld. Prentenboek met grote gekleurde illustraties
in collage-techniek. Vanaf ca. 4 jaar
In november 2007 was Amanda Knox 20, en ze was net een paar weken eerder naar Perugia in Italië verhuisd om daar
Italiaans te gaan studeren toen haar vriendin en huisgenote, de jonge Engelse studente Meredith Kercher, op wrede
wijze werd vermoord. Het moordonderzoek haalde wereldwijd de voorpagina's en toen Amanda werd gearresteerd, zou
ze het middelpunt worden van een mediahype. Jong en naïef als ze was, verdrietig om de verschrikkelijke dood van haar
vriendin en met niet meer dan basiskennis van het Italiaans, werd ze aan zware verhoren onderworpen en had ze de
grootst mogelijke moeite om de politie te verstaan en te zorgen dat ze zelf werd begrepen. Tijdens de rechtszaak die
volgde werd ze het mikpunt van internationale kritiek en speculatie, en haar zaak werd op de voet gevolgd door de
rioolpers. In 2009, na een zeer omstreden rechtszaak, werd ze ten onrechte veroordeeld voor de moord. In oktober 2011,
nadat Amanda vier jaar in een Italiaanse gevangenis had doorgebracht en een langdurige beroepsprocedure had
doorlopen, werd het vonnis vernietigd. Amanda vloog direct terug naar de Verenigde Staten. In Wachten tot je gehoord
wordt vertelt Amanda Knox voor het eerst welke verschrikkingen ze werkelijk heeft moeten doorstaan. Op basis van de
dagboeken die ze bijhield en de brieven die ze schreef gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda vastberaden een
zeer persoonlijk verslag van haar aangrijpende ervaringen, van de verslagenheid over de moord op haar vriendin tot de
talloze fouten en misverstanden die tot haar arrestatie zouden leiden. Ze vertelt uitgebreid hoe het was om als
twintigjarige in een vreemd land gevangen te worden gezet voor een misdaad die ze niet had begaan en om door de
internationale media te worden afgeschilderd als een demon. Ze schetst wat het betekende voor haar familie en vrienden
die steeds op en neer pendelden om te zorgen dat ze nooit lang alleen zou zijn. Ze beschrijft hoe haar relatie met de
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mensen die in haar onschuld geloofden sterker werd en hoe de kracht van haar familie haar door de zwaarste tijd van
haar jonge leven heen heeft geholpen. Uit haar gloedvolle beschrijving van de uren direct na de rechtszaak en haar
vlucht terug naar de Verenigde Staten blijkt hoe dankbaar Amanda is dat ze nu weer toekomstplannen kan maken.
Wachten tot je gehoord wordt is een openhartig verslag van een nachtmerrie die werkelijkheid werd, de gerechtelijke
dwaling die daarop volgde en de standvastigheid van alle betrokkenen, ook al leek alles tegen te zitten. Dat maakt het tot
een autobiografie zoals er maar weinig zijn geschreven. Amanda Knox werd in 2009 in Perugia in Italië veroordeeld voor
moord. In 2011 werd dat vonnis vernietigd en werd haar onschuld vastgesteld. In maart 2013 verwierp het Italiaanse Hof
van Cassatie de vrijspraak en besloot dat het proces moet worden overgedaan. Knox woont nu in Seattle, de stad waar
ze vandaan kwam, en studeert aan de schrijversvakschool.
De 17-jarige hoofdpersoon moet weer denken aan zijn eerste liefde. Maar ze wil niet gevonden worden en draagt een
groot geheim met zich mee.
Summary: "Alfa's schrijven de geschiedenis, maar bèta's maken de geschiedenis", liet Ronald Plasterk zich eens
ontvallen. Deze uitspraak toont aan hoe onzichtbaar de grote doorbraken in de alfawetenschappen zijn. Toch hebben
hun ontdekkingen en inzichten de wereld veranderd. Hoewel er zelden sprake is van wetten, zijn er wel verbanden,
structuren en regels te vinden in taal, literatuur, muziek en kunst. Rens Bod laat zien hoe vanaf de Oudheid
alfawetenschappers uit India, China, Afrika en Europa zijn omgesprongen met hun materiaal en welke patronen zij
hebben gevonden. Hun bevindingen hebben de maatschappij ingrijpend beïnvloed: de ontdekking van een grammatica
voor het Sanskriet leidde tot de eerste programmeertalen, en de ontdekking van harmonische samenklanken resulteerde
in het ooit dominante wereldbeeld 'de harmonie der sferen'.
Inleiding in het werken met etherische oliën.
Deze meeslepende en intens ontroerende roman speelt zich af in de jaren dertig tot aan de Tweede Wereldoorlog. Abel Mason,
ongelukkig getrouwd met de twistzieke Lena, zoekt bevrijding in een liefdesaffaire die al spoedig eindigt in een wrede tragedie.
Dan besluit Abel alle schepen achter zich te verbranden. Samen met zijn zoontje Dick zwerft hij naar het noorden, waar hij
oorspronkelijk vandaan komt. Het is een barre en soms traumatische reis, maar ook één vol hoop en uitzicht op een nieuw leven.
De erfenis van het verleden laat zich echter niet zomaar uitwissen en de last van zijn geheimen zal een grote rol blijven spelen in
het lot van Abel en Dick...
De mooie dagen van mijn jeugd is een uniek document: het dagboek van een Joods meisje uit Transsylvanië, dat ze bijhield in
Auschwitz en andere concentratiekampen. In die macabere, verwrongen wereld waarin de jonge Ana Novac lacht en huilt, honger
lijdt en eet, moet ze bevatten wat het betekent om te sterven of te overleven. Het is vreemd, griezelig, begrijpelijk en verwarrend
tegelijk hoezeer het bezit van papier en een stompje potlood en uiteindelijk het schrijven zélf de inhoud worden van haar leven: ik
schrijf, dus ik besta.
Een Engelse uitgever en publicist schetst het leven van zijn moeder, Vita Sackville West (1892-1962) door gebruik te maken van
haar dagboek en andere familiedocumenten.
Overzicht van de meubelontwerpen van de Amerikaanse beeldend kunstenaar (1928).

Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden De wetenschap ziet van oudsher het universum als een inerte
massa en een lege ruimte. Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat
het universum niet dood is maar levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste
spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg
van de mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het belangrijk om samen te leven in plaats van
elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en met het
levende universum te leven.
María, een 17-jarige, is verliefd op José, de kapitein van de cavalerie-eenheid van haar twee broers. Haar vader
Abraham heeft een overeenkomst met Francisco aangegaan om met Maria te trouwen in ruil voor de post van
gouverneur van Durango.Het Mexicaanse leger trekt het noorden af nadat een Franse invasie leidt tot een verwoestende
Franse overwinning in Puebla. María besluit een manier te vinden om José te volgen die terugtrekt met president Juarez
en haar huwelijk te vermijden in Francisco.Een avontuur volgt als ze met president Juarez rijden om de wapens van de
Unie voor Mexico in Californië te beveiligen. Mary vermommingen zichzelf als een man genaamd Kapitein Mario omdat
vrouwen niet in oorlogen vechten. De Frans-Mexicaanse krachten staan nu op hun staart als ze van het grote leger van
president Porfirio Diaz vluchten.María heeft tweede gedachten over het volgen van José. Oorlog is een verschrikkelijk
verschrikkelijk bloedbad en vol dood.
Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
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