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In Washington D.C. vinden kort na elkaar twee
prominente figuren de dood. De een is Robert Bradley,
Speaker of Congres, die wordt doodgeschoten tijdens
een politieke bijeenkomst. De tweede dode is Jonathan
DeHaven. Hij sterft onder mysterieuze omstandigheden
op de afdeling Zeldzame Boeken van de Library of
Congres, waar van hij de directeur is. Op het eerste
gezicht hebben de twee gebeurtenissen niets met elkaar
te maken. Maar wanneer DeHavens collega Caleb Shaw
wordt aangesteld als executeur-testamentair van de priv
llectie van DeHaven, komt hij met behulp van zijn
vrienden van de Camel Club achter het bestaan van een
spionagenetwerk waarin DeHaven verstrikt was geraakt.
Onder leiding van de vroegere CIA-agent John Carr,
beter bekend onder zijn pseudoniem Oliver Stone, gaan
de mannen achter de moordenaar van Jonathan
DeHaven aan. Hierbij krijgen zij hulp van de mooie, maar
vooral ook geheimzinnige Annabelle Conroy. Zij komen
terecht in een wereld van zeldzame boeken, geheime
codes en intriges op hoog niveau.
Kapitein Cleve Connell arriveert in Korea met als enige
doel 'ace' te worden, lid van het eliteclubje
straaljagerpiloten dat minstens vijf Russische migs heeft
neergeschoten. Terwijl zijn collega-vliegeniers succes na
succes op het bord weten te schrijven, zelfs onder
twijfelachtige omstandigheden, heeft Cleve geen enkel
succes. De andere piloten twijfelen aan zijn moed, Cleve
zelf twijfelt over alles. En dan, op een ijskoude hoogte
van 12000 meter, zal zijn geluk voor altijd veranderen. In
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een ademloos relaas, vol moed en wanhoop,
onbeschrijflijke schoonheid en snoeiharde rivaliteit, weet
James Salter tot de kern te komen van oorlog en
literatuur. De jagers is een essentieel en tijdloos
meesterwerk.
`Kijk uit Stephen King: Robert Pobi komt eraan! Graffiti
Magazine Na de plotselinge dood van zijn vrouw heeft
succesvol thrillerauteur Gavin Corlie erg veel moeite om
grip te houden op de wereld om hem heen. Hij koopt een
oud huis in het dorpje New Mannheim, in de staat New
York, dat tussen de heuvels genesteld ligt en uitkijkt over
een groot meer. Daar, in dat idyllische landschap, hoopt
hij eindelijk aan het ongrijpbare proces van verwerking te
kunnen beginnen. Maar zijn nieuwe leven midden in de
natuur is verre van idyllisch; als een dertienjarig jongetje
dat in een rolstoel zit, Finn Horn, bijna verdrinkt in het
meer ontdekt Gavin een ontstellend geheim: er zijn de
afgelopen tientallen jaren opvallend veel mensen in het
vredige dorpje spoorloos verdwenen. Is de corrupte, aan
amfetamine verslaafde sheriff hier verantwoordelijk
voor? Of is Finns bewering dat er een beest in het Lake
Caldasac huist meer dan een bijna-dood-hallucinatie? In
een strijd tegen de tijd en Moeder Natuur gaan Gavin en
Finn op jacht naar een wezen dat lijkt te zijn geëvolueerd
met één enkel en angstaanjagend doel: zich voeden met
menselijk aas
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al
had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na
de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen
met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen
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die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de
afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er
toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet
ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet
alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen
houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de
spiegel kijkt...
Prachtig verhaal van Wouter Klootwijk over een meisje
dat verder kijkt dan de horizon. ‘Ik was op de dijk,’ zegt
Steef. ‘En ik ben een eindje de mast in geklommen.’
‘Dat is gevaarlijk,’ zegt zijn moeder. ‘Ik werd
geroepen.’ ‘Door wie?’ ‘Aan de overkant riep iemand
mij. Ik denk een meisje.’ Eefje ziet iemand aan de
overkant van de rivier. Ze roept. Het is Steef. Hij wil
weten wie er naar hem roept. Hoe kunnen ze elkaar
bereiken? Ontroerend verhaal over de onbevangenheid
van twee kinderen en over hun vriendschap,
onvoorwaardelijk, dwars over de rivier die hen van elkaar
scheidt.
Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken
als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis
komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in hun
oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt
de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond:
Lolly. En die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen
Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de filmavonden
kunnen Isabel, June en Kat hun geheimen weer delen en
vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een
enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book
Review
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This book is a step-by-step guide to producing a sound
foundation for advertising: one that will serve as the
springboard to inspire powerful creative expression. Rich in
cases from the evolving Indian context, Planning for Power
Advertising offers an understanding of how strategic
advertising is created. It takes the reader through cases and
analyses of what worked or did not work in the marketplace.
Anand Halve involves the reader throughout in exercises with
Action Points at the end of most chapters—an approach that
brings alive the concepts within, and helps readers discover
the theory in practice. For advertising professionals, this is a
manual to create a robust advertising brief. For students of
advertising and marketing, Planning for Power Advertising is
a simulation exercise from which they will learn how to apply
the principles that will help them in their future careers. And
for professionals in areas related to advertising—such as
media, event management and PR—this book provides an
insight into how the strategic underpinning of advertising is
built.
De meeslepende thriller Resurrection Bay van Emma Viskic
vertelt het verhaal van een dove man die op zoek gaat naar
de moordenaar van een jeugdvriend. En hoewel hij je niet
verstaat, ziet hij alles... Wanneer Calebs jeugdvriend op brute
wijze wordt vermoord in zijn huis in Melbourne – vingers
gebroken, keel doorgesneden – besluit hij de moordenaar op
te sporen. Maar Caleb is doof en hoewel hij inmiddels expert
is in het lezen van menselijke expressies, leiden verkeerd
liplezen en gemiste woorden tot verwarring en problemen. Als
zijn ex-vrouw ook in gevaar blijkt te zijn keert hij terug naar
zijn geboorteplaats Resurrection Bay. Maar daar komt hij
erachter dat iedereen – ook zijn beste vriend – iets verbergt.
En hoe dieper hij graaft, hoe donkerder de geheimen...
Priscilla White droomt niet van trouwen of moederschap. Ze
voelt zich door God geroepen om zendingswerk te verrichten
Page 4/12

Read Book Honda Sfx Manual
in India. Helaas krijgt ze slecht nieuws van de
zendingsorganisatie. Ze willen niet langer ongetrouwde
mannen en vrouwen het veld in sturen. Ook voor dokter Eli
Ernest is het nieuws een klap. Samen met hem gaat Priscilla
op zoek naar manieren om onder de eis uit te komen. Al snel
wordt duidelijk dat een huwelijk op papier met de dokter
waarschijnlijk de enige mogelijkheid is om haar droom te
verwezenlijken. Het lijkt een klein offer, maar tijdens de zware
reis blijkt haar beslissing meer gevolgen te hebben dan ze
had durven vermoeden. Jody Hedlund liet zich bij het
schrijven van 'De zendelingsvrouw' inspireren door het
waargebeurde verhaal over het zendelingsechtpaar Marcus
en Narcissa Whitman. Eerder verscheen van haar hand de
roman 'De predikersbruid'.
Drie mannen komen om tijdens een dramatisch verlopen
bankoverval. Ze laten drie radeloos en totaal ontredderde
vrouwen achter; Dolly Rawlins, Linda Pirelli en Shirley Miller.
Als één van hen, Dolly, erachter komt dat haar echtgenoot
een kluis had, doet ze een ontdekking die grote gevolgen
heeft. In de kluis ligt een pistool, geld en een uitgewerkt plan
voor een overval. De twijfel slaat toe, ze moet een beslissing
nemen. Gaat ze zo snel mogelijk alles vergeten? Gaat ze
alles overdragen aan de politie? Of is het juist beter om eerst
met de andere vrouwensamen te komen?
In een van de onbetwiste hoogtepunten uit de wereldliteratuur
voert de bezeten kapitein Achab een mythische strijd met
Moby Dick, een witte walvis. Vanwege dat beest is hij ooit zijn
been verloren en nu is de kapitein uit op wraak. Achab offert
willens en wetens het welzijn van zijn schip en bemanning op
aan zijn persoonlijke haat tegen Moby Dick, die voor hem het
kwaad, de erfzonde en het demonische vertegenwoordigt. Hij
is vastbesloten het beest te vinden en hij laat zich door niets
of niemand tegenhouden om dat doel te behalen. De
Amerikaanse Herman Melville (1819-1891) schreef in 1851
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MOBY DICK, naar een ongewoon grote en agressieve witte
potvis die zoveel rampen zou hebben veroorzaakt voor de
walvisvaarders dat het was uitgegroeid tot een mythe. De
roman werd in die tijd niet goed ontvangen. Het verkreeg pas
na zijn dood bekendheid en is inmiddels uitgegroeid tot een
van de belangrijkste meesterwerken uit de Amerikaanse
literatuur.
Een intrigerend psychologisch spel van vergeten
herinneringen. Acht jaar geleden vond Malin Brundin in het
bos het skelet van een meisje. Nu is ze politieagente en
wordt deze coldcasezaak opnieuw geopend. Samen met
profiler Hanne Lagerlind en inspecteur Peter Lindgren
probeert ze de jaren oude moord op te lossen. Hanne doet
haar best haar beginnende dementie te verbergen door
nauwgezet een dagboek bij te houden over alles wat ze zou
kunnen vergeten. Dan verdwijnen zowel Peter als Hanne.
Hanne wordt volledig uitgeput en uitgedroogd teruggevonden,
ze heeft geen idee wat er met haar is gebeurd en haar
dagboek is verdwenen. Peter wordt nog steeds vermist.
Wanneer vervolgens het lichaam van een vrouw wordt
gevonden op dezelfde plek waar ooit de overblijfselen van het
meisje lagen, wordt duidelijk dat deze twee moorden en
Peters verdwijning met elkaar te maken hebben.

Neda wordt in 1983 geboren in de gevangenis in
Teheran. Ze mag een paar maanden bij haar moeder
blijven, maar op een dag wordt ze weggehaald. Omid,
drie jaar oud, zit met zijn ouders aan de keukentafel te
eten wanneer de politie binnenvalt. Hij blijft alleen in huis
achter. Sheida ontdekt twintig jaar na de beruchte
massaexecuties dat haar vader een van de slachtoffers
was. Neda, Omid en Sheida zijn slechts drie van de vele
kinderen die zich hun ouders niet herinneren. Ze worden
gedwongen de confrontatie aan te gaan met hun
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verleden, terwijl nieuwe golven van politieke terreur en
protest hun vaderland verscheuren.
1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter Clara
achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de
dochter die ze nooit heeft gekend terughalen. Ze is
geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder werd
opgeëist, door haarzelf. Haar leven komt op zijn kop te
staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar
dochtertje heeft meegenomen en waarom. Aan de rand
van Londen worstelt een jonge weduwe die haar huis al
tien jaar niet heeft verlaten met het verwelkomen van
een nieuw kindermeisje. Haar verleden dreigt haar in te
halen en haar zorgvuldig geconstrueerde wereld uit
elkaar te scheuren.
'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
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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
Kan de dichter-literator Albert Verwey (1865-1937) als
erfgenaam van een traditie van religieus nonconformisme getypeerd worden en tegelijk te boek staan
als spinozist? Hoe ongerijmd dit ook lijkt, dat is de
verrassende conclusie van twee hier gepresenteerde
studies. Gerlof Verwey schrijft over de religieushistorische achtergronden van het spinozisme van zijn
grootvader en Johan W. van Hulst stelt Verwey als
dichter centraal. Van Hulst laat zien dat het piëtistisch
georiënteerde biblicisme van Verweys jeugd tot zijn dood
een levensbeschouwelijke spilfunctie behield, ook na zijn
kennismaking met het werk van Spinoza. Beide auteurs
verenigen zich in de these dat het voor Verwey
uiteindelijk niet ging om Bijbel of Spinoza, maar om
Bijbel en Spinoza. Een filosofisch moeilijk te
overbruggen tegenstelling heeft zich in de
levensbeschouwelijke oriëntatie van de dichter verzoend
en vond uitdrukking in zijn fascinatie voor het Boek – van
joden en christenen.
Danielle Steel, De fouten van de moeder Elke vrouw
maakt keuzes, maar wat kies je als je familie op het spel
staat? Olivia Grayson heeft altijd voor haar werk
gekozen, en heeft haar kinderen eigenlijk verwaarloosd.
Olivia wil dat goedmaken met een droomvakantie, maar
het loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken
haar kinderen nu dezelfde fouten als hun moeder?
Danielle Steel heeft van haar 85 romans ongeveer 650
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miljoen exemplaren verkocht in bijna 50 landen. Meer
dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en
haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The
New York Times. Ook in Nederland en Vlaanderen is
haar populariteit ongeëvenaard.
Een vernieuwende en confronterende visie op het
systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan de
onderkant is het relaas van een psychiater over het
leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de
mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt.
Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in
een grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op
de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en
slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en
andere vormen van geweld. Het resultaat is een
indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig
en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin
zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of
nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de
onderklasse vooral instandgehouden door het
waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de
jaren zestig van de twintigste eeuw is doortrokken. Dat
komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit
door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg
van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht
maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de
onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een
slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in
eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen van
dien.
Drie vrouwen die door liefde en vergeving door de jaren heen
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met elkaar verbonden zijn. Drie bruiloften, omgeven door
geheimen en bedrog. Drie generaties, getroffen door hartzeer
en verlies. In De derde engel wordt de lezer mee
teruggevoerd in de tijd, van het hedendaagse Londen, waar
Maddy Heller de verloofde van haar zus verleidt, naar de
vrijgevochten jaren zestig, waarin Frieda Lewis valt voor een
popmuzikant die op zoek is naar een muze, en tenslotte naar
de stijve jaren vijftig en Bryn Evans, die haar ex-man niet kan
loslaten. In het midden van dit ingenieuze web bevindt zich
Lucy Green, die als twaalfjarig meisje in een Londens hotel
getuige is van een tragische ruzie tussen geliefden. In De
derde engel vertelt Alice Hoffman een onvergetelijk verhaal
van liefde en vertrouwen. Het is een prachtige roman over de
alchemie van de liefde. 'Een indringend verhaal over liefde en
hartzeer, tragiek en verlossing, van een schrijfster die haar
gelijke niet kent in haar scherpe oor voor het metrum van het
menselijk hart: aangrijpend, prikkelend en meeslepend.’ –
The Chicago Tribune ‘Dit is een van Hoffmans beste romans
(...) een uitzonderlijk en meeslepend drieluik van noodlottige
liefdesverhalen.’ – Booklist, starred review
Airframe van Michael Crichton is een adembenemende en
beangstigend actuele thriller over veiligheid in de luchtvaart
en een dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van
onder meer Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op
het moment waarop veiligheid in de publieke opinie alle
aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats hoog in de
lucht aan boord van een commerciële vlucht van Hong Kong
naar Denver. Een koortsachtig en hectisch onderzoek volgt,
waarin de waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn.
'Een thriller die je ademloos uitleest en die je voor altijd in je
dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia Inquirer
Tiny en Nicolien gaan bij buurvrouw 'heks' op bezoek.
Emma Bohman ontmoet in de winkel waar ze werkt de
charmante Jesper Orre. Ze raakt tot over haar oren verliefd,
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maar de zakenman staat er op dat hun relatie geheim blijft,
en ze belooft niemand over hun verhouding te vertellen.
Twee maanden later wordt in de hal van een riante villa het
lichaam van een vrouw gevonden, zonder hoofd. De eigenaar
van het huis is spoorloos verdwenen, en de identiteit van de
vrouw is een raadsel. Het onderzoek naar de onthoofde
vrouw dreigt al snel vast te lopen, maar dan ontdekt
inspecteur Peter Lindgren dat de zaak opvallende
gelijkenissen vertoont met een onopgeloste moord van tien
jaar geleden.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Targeted for beginner to intermediate game designers, this
handbook has step-by-step, easy-to-follow instructions on
how to express concepts into a real game.
This book constitutes the refereed proceedings of the Joint
Conference on Robotics, LARS, SBR, Robocontrol 2014,
held in São Carlos, Brazil, in October 2014. The 8 revised full
papers presented were carefully reviewed and selected from
76 submissions. The selected papers present a complete and
solid reference of the state-of-the-art of intelligent robotics
and automation research, covering the following areas:
autonomous mobile robots, tele-operated and telepresence
robots, human-robot interaction, trajectory control for mobile
robots, autonomous vehicles, service-oriented robotic
systems, semantic mapping, environment mapping, visual
odometry, applications of RGB-D sensors, humanoid and
biped robots, Robocup soccer robots, robot control, path
planning, multiple vehicles and teams of robots.
'Het rode lint' van Lucy Adlington is een historische young
adult over een meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
probeert te overleven door jurken te naaien in een
concentratiekamp. In de prachtige young adult ‘Het rode lint’
van Lucy Adlington naait de veertienjarige Ella jurken voor
hooggeplaatste nazi’s in concentratiekamp Berkenwoud. Het
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leven in het kamp is zwaar, maar dan ontmoet Ella de
dromerige Rose. Kan ze haar vertrouwen? Het rode lint dat
ze van haar krijgt is het symbool van hoop op een betere
toekomst. Een krachtig, hoopvol verhaal over vriendschap en
overleven in de meest barre omgeving die je je kunt
voorstellen.
Hotel New Hampshire vertelt het tumultueuze verhaal van de
familie Berry. Vader en moeder zijn eigenaar van Hotel New
Hampshire. Frank is de oudste zoon en zijn leven wordt
beheerst door zijn homoseksualiteit. Franny is de oudste
dochter. John is het derde kind en de verteller van het
verhaal. Zijn liefde voor zijn oudere zus dreigt een obsessie te
worden. Lily is de tweede dochter en lijdt aan dwerggroei. En
dan is er nog Ei, de benjamin van de familie. Vader besluit op
uitnodiging van zijn oude vriend Freud met zijn gezin naar
Wenen te verhuizen om daar een nieuw Hotel New
Hampshire te openen.
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