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De politieke, sociale en cultuurgeschiedenis van de Grieken van de Homerische tot en met de Hellenistische tijd.
Het eerste deel van een tweedelige serie van Jenny Colgan, bestsellerauteur van Café Zon & Zee en De kleine bakkerij
aan het strand. Issy Randall kan bakken. Nee, meer dan dat – Issy kan verbluffend luchtige, hemelse taarten maken
waar het water je van in de mond loopt. Haar talent heeft ze van haar grootvader, in wiens bakkerij ze is opgegroeid.
Wanneer ze haar (oersaaie) baan kwijtraakt, besluit ze dat het tijd is voor de Grote Stap. Gewapend met recepten van
haar grootvader, de hulp van haar beste vrienden en van de lokale bankmanager die zijn nek voor haar uitsteekt, opent
ze Het Cupcake Café. Maar Issy heeft absoluut geen idee waar ze aan begonnen is. Al haar moed – en veel cake – is
ervoor nodig om een ramp te voorkomen... ‘Een groot feest, van begin tot eind.’ Sophie Kinsella ‘Onweerstaanbaar.’
Jill Mansell
Chronologisch gebundelde reportages, vanaf de Spaanse Burgeroorlog tot de strijd in Midden-Amerika in de jaren
tachtig, van een Amerikaanse oorlogscorrespondente.
Ukhayyad krijgt van de leider van zijn Toeareg-stam een uitzonderlijk mooie, gevlekte mehari cadeau. Al snel zijn de jongeman en het dier
onafscheidelijk. Maar Ukkhayad begaat veel misstappen: hij komt zijn belofte aan de godin Tanit niet na, hij trouwt tegen de wil van zijn vader
met Ayur en wordt door de stam verstoten, hij geeft uit pure nood zijn mehari in onderpand en staat later zijn vrouw en zoon af aan een rivaal
om hem terug te krijgen. En door het zakje goudstof dat hij ongewild in handen krijgt, komt zelfs zijn leven op het spel te staan. Ukhayyad
slaat op de vlucht met zijn mehari. Terwijl in het noorden van het land een bloedige strijd wordt gevoerd tegen de Italianen en in het zuiden
hongersnood heerst, trekken ze door de woestijn. In een spookachtige grot bij Jebel Hasawna wacht Ukhayyad uiteindelijk de komst van zijn
bloeddorstige en goudbeluste vijanden af... Goudstof is een ontroerend verhaal over kameraadschap tussen mens en dier, over het barre
bestaan in de woestijn en een parabel voor de overlevingsstrijd in de gevaarlijkste omgeving die er bestaat: de menselijke samenleving.
Ibrahim al-Koni werd in 1948 geboren in Libië, nabij Gadamés. Hij groeide op in de woestijn als Toeareg en leerde op zijn twaalfde lezen en
schrijven in het Arabisch. Na een studie aan het Maxim Gorky Institute in Moskou werkte hij enige tijd als journalist in Moskou en Warschau.
In 1993 verhuisde hij naar Zwitserland. Al-Koni heeft een zeer omvangrijk oeuvre van zo n zeventig romans, verhalen- en dichtbundels, dat
veelvuldig is bekroond. Jan Jaap de Ruiter (1959) is als arabist verbonden aan de Universiteit van Tilburg en bestudeert het Arabisch en de
islam in West-Europa en Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hij neemt actief deel aan het debat over de positie van de islam in Nederland.
Daarnaast vertaalt hij Arabische literatuur in het Nederlands.
Na een mislukte relatie heeft Autumn alleen maar hard gewerkt. Hoog tijd voor een vakantie in het hotel van haar tante, dus. Helaas blijkt
daar net een wat haar betreft onwelkome gast te zijn ingetrokken: Lucas, de man die haar hart heeft gebroken! Dit verhaal is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
Ierland 1980, het hoogtepunt van de onlusten tussen de katholieken en de protestanten. De tiener Fergus McCann is in de heuvels op zoek
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naar turf illegaal, want turfsteken is ten strengste verboden. Dan vindt hij iets wat zijn hart doet stilstaan. Opgekruld, diep in het moeras, ligt
het lichaam van een meisje. Het ziet ernaar uit dat ze is vermoord. Terwijl Fergus de wereld om zich heen probeert te begrijpen de
hongerstaking van zijn broer die in de gevangenis zit, zijn ouders die ruziemaken over de politieke situatie, en zijn groeiende gevoelens voor
Cora hoort hij in zijn dromen een stem, die langzaam het mysterie van het moerasmeisje onthult.

Je hebt maar twee minuten nodig om een exemplaar van dit boek te bemachtigen. Crais is de meester van de spanning.'
The New York Sun Bij het beroven van een bank heeft een overvaller doorgaans twee minuten voordat de politie
arriveert. Bankrover Max Holman kent deze tweeminutenregel beter dan wie ook, en wanneer hij die overtreedt wordt hij
gearresteerd door FBI-agente Katherine Pollard. Na tien jaar komt Holman vrij uit de gevangenis. Daags voordat hij zijn
zoon Richard, een politieagent, wil opzoeken, wordt die samen met drie andere agenten doodgeschoten. Het lijkt een
gewone schietpartij, maar als het slachtoffer een agent is - en dan ook nog met een criminele vader - zijn de motieven
zelden gewoon. De verdachte wordt gezocht binnen een groep corrupte agenten die de buit van een berucht
bankroversduo willen vinden. De moord is vermoedelijk een wraakactie en Holman is vastberaden om de naam van zijn
zoon te zuiveren. De enige die hem hierbij kan helpen... is Katherine Pollard. Robert Crais schreef de scripts voor
bekroonde tv-series als LA Law, Miami Vice en Hill Street Blues. Daarnaast zijn zijn thrillers uiterst succesvol, zowel in de
Verenigde Staten als in de 19 andere landen waar ze worden uitgegeven.
Inleidend overzicht van theorie en praktijk van cognitieve gedragstherapie.
This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses
educators, journalists, politicians, language communities and others. The availability and use of language technology in
Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and
development of language technologies also differ for each language. The required actions depend on many factors, such
as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET, a Network of Excellence funded by the
European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies. This analysis
focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The
results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each language. A more detailed expert
analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research and minimize any
risks. META-NET consists of 54 research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial
businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies, technology providers and
European universities. Together, they are creating a common technology vision while developing a strategic research
agenda that shows how language technology applications can address any research gaps by 2020.
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Beschrijving in woord en beeld van de Keltische samenleving van ca. 500 v. Chr. tot de vroege Middeleeuwen.
Het eerste deel in de Darkest Powers Trilogie Het enige wat Chloe Saunders wil is een normaal leven met haar vrienden.
De spoken die ze opeens overal ziet, gooien echter roet in het eten. Wanneer ze op school een paniekaanval krijgt,
belandt ze in een instituut voor kinderen met gedragsproblemen, Lyle House. De diagnose is schizofrenie. Volkomen
overweldigd gaat Chloe akkoord met behandeling. In eerste instantie lijkt er niets vreemds te zijn aan Lyle House, maar
als ze de andere inwoners wat beter leert kennen de charmante Simon en zijn duistere, zwijgzame broer Derek, de
verwende Tori, en Rae, die iets heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel toe. Geen van hen heeft doorsnee
gedragsproblemen. En algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee instituut
This study challenges the common classification of 1/4QInstruction and the Treatise of the Two Spirits (1QS III,13-IV,26)
as "pre-sectarian-texts" and re-evaluates their origin and literary development in a detailed comparison without
presuppositions about their historical setting. Die vorliegende Studie stellt die verbreitete Klassifizierung von
1/4QInstruction und der Zwei-Geister-Lehre als "pre-sectarian-texts" in Frage und nimmt - frei von historischen
Vorannahmen - anhand eines detaillierten Textvergleichs sowie einer redaktionskritischen Analyse eine Neueinordnung
der beiden Werke vor.
`Elk jaar wanneer de lente eindelijk lijkt aan te breken, wordt het opeens weer koud en guur. In die tijd bloeien de wilde bramen. Maar het
blijft niet koud. Het slechte weer gaat voorbij... en voor je het weet, is er een overvloed aan zoete zwarte bramen. Al heel jong heeft Loran
Kimball geleerd te aanvaarden dat haar moeder nooit over vroeger praat. Niet over haar jeugd, niet over de bramentijd, niet over de man die
háár vader is. En nu ze ongeneeslijk ziek is, laat ze minder los dan ooit. Als ze opeens vertrokken blijkt naar een afgelegen bergdorp, reist
Loran haar bezorgd maar ook geërgerd achterna. Het is haar moeders geboortedorp, ondekt ze, én het hare. De plek waar een antwoord op
al die verzwegen vragen op haar wacht... en waar ze ontdekt wat het betekent om lief te hebben.
Angeliques Vloek, een amulet van onschatbare waarde, ligt al eeuwenlang verborgen op de bodem van de zee. Wie hem vindt wacht roem,
rijkdom en... de vloek die erop rust. Matthew Lassiter heeft een zeer persoonlijke reden om op de amulet te jagen: zijn vader werd er jaren
geleden om vermoord. Hij heeft gezworen dat hij het ding zal vinden en zijn vaders dood zal wreken. Tate Beaumont wil Angeliques Vloek
vinden vanwege de historische waarde - als maritiem archeoloog is ze gefascineerd door zowel de amulet als de legende. De twee gaan
ietwat onwillig een samenwerking aan, die tot hun verrassing zeer vruchtbaar blijkt te zijn: ze vormen een goed team. Tot Matthews oude
vijand opduikt, en de expeditie lijkt uit te lopen op een ramp... Nora Roberts heeft meer dan 200 romans op haar naam staan, en wereldwijd
zijn meer dan 400 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Indrukwekkende getallen waar haar fans niet van opkijken, want Nora is
een auteur van onvergelijkbare grootheid. Wie aan haar boeken verslingerd is, wil maar één ding: meer.
Lang geleden, voordat er mensen bestonden, bleven alle dieren vruchtbaar tot hun dood. De afgelopen vijf miljoen jaar hebben wij ons
ontwikkeld tot de enige diersoort met een menopauze. Kennelijk was dit ergens goed voor; de natuur geeft deze onvruchtbare extra tijd van
leven niet cadeau. Het nut van de vijftigplusser, en daarmee zijn natuurlijke gedrag, moet er dus zijn, maar het staat niet scherp op ons
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netvlies. Marketeers en communicatieprofessionals, die ook de oudere doelgroep in het hart moeten raken, hebben daar last van. Ze
snappen het natuurlijke gedrag van de recalcitrante puber, de jonge moeder en de kostwinnende vader. Maar wat oma en opa beweegt?
Gedrag en emoties van ouderen worden voor een deel bepaald door cultuur en techniek (nurture), maar er is ook een instinctieve component
(nature). De kennis hierover lijkt overwoekerd te zijn door het moderne leven. Een zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van de oudere
mens kan er dan ook toe leiden dat we hem beter gaan begrijpen en trefzekerder met hem gaan communiceren.
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