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A Study Guide for Haruki Murakami's "The Elephant Vanishes," excerpted from Gale's acclaimed Short Stories for Students. This concise study guide includes plot summary;
character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Short Stories for
Students for all of your research needs.
Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als haar vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen voorlezen, in al die lange jaren sinds Meggies moeder op een raadselachtige
manier is verdwenen. Op een nacht klopt er een vreemde figuur bij ze aan. Hij komt ze waarschuwen voor een nietsontziende schurk die achter Mo aan zit, en achter een
bijzonder boek dat Mo in handen heeft: Hart van inkt. Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet Mo zijn dochter wel zijn grote geheim vertellen, en haar uitleggen waarom
hij nooit meer wil voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht, en dat is het begin van een uitzonderlijk avontuur.
The author describes his spring 1996 trek to Mt. Everest, a disastrous expedition that claimed the lives of eight climbers, and explains why he survived
Waar zijn individuen anders voor geschapen dan opdat God, die allen oneindig liefheeft, elk van hen verschillend liefheeft.' (C.S. Lewis)Al eeuwenlang worstelen christenen met
de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen moeten lijden? C.S. Lewis, de grootste apologeet van het christelijk geloof in de twintigste eeuw,
probeert in dit boek helderheid te verschaffen in deze ingewikkelde problematiek.
A comprehensive study guide offering in-depth explanation, essay, and test prep for William Shakespeare’s Macbeth, known as an “actor’s play” for its condensed script and
the interpretive freedom it gives actors on stage. As a tragedy of the early seventeenth-century, Macbeth follows a man living in a constructed universe in which he cannot toy
with evil without facing consequences. Moreover, readers witness the primary theme that destruction comes to characters who do not fear the outcomes of their actions. This
Bright Notes Study Guide explores the context and history of Shakespeare’s classic work, helping students to thoroughly explore the reasons it has stood the literary test of time.
Each Bright Notes Study Guide contains: - Introductions to the Author and the Work - Character Summaries - Plot Guides - Section and Chapter Overviews - Test Essay and
Study Q&As The Bright Notes Study Guide series offers an in-depth tour of more than 275 classic works of literature, exploring characters, critical commentary, historical
background, plots, and themes. This set of study guides encourages readers to dig deeper in their understanding by including essay questions and answers as well as topics for
further research.
Een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie uit 2014 toont aan dat in Amerika elk jaar zeker 110.000 vrouwen tussen de 18 en 24 jaar te maken krijgen met
seksueel misbruik. Deze vrouwen zijn echter meestal terughoudend met aangifte doen omdat de dader in meer dan 80 procent van de gevallen een bekende is. Terwijl diefstal
en witwassen als misdrijf worden beschouwd, geldt dat niet voor verkrachting door een bekende, en bovendien wordt een verkrachtingsslachtoffer vaak met wantrouwen
bekeken. Met name wanneer het slachtoffer gedronken heeft of wanneer een vrijwillige vrijpartij in verkrachting is ontaard. Missoula, een plaats in het Amerikaanse Montana, is
een typische studentenstad met een levendige sociale scene. Het ministerie van Justitie onderzocht er 350 aanrandingen waarvan tussen 2008 en 2012 aangifte was gedaan. In
slechts enkele gevallen werd door de autoriteiten vervolging ingesteld. Jon Krakauer beschrijft de verschillende ervaringen van deze vrouwen in Missoula: over de verkrachting
zelf, hun fysieke trauma, de psychologische schade en de argwaan waarmee ze door de politie en hun omgeving bejegend werden. Het is een verbijsterend en somber
stemmend relaas, geschreven als een angstaanjagende thriller. Jon Krakauer (1954) was oorspronkelijk timmerman en visser in Alaska tot hij over zijn grootste hobby begon te
schrijven: bergbeklimmen. De ijle lucht in betekende zijn doorbraak als schrijver, maar zijn boek De wildernis in zorgde voor wereldwijde roem. Het boek stond twee jaar lang op
de bestsellerlijst van The New York Times, waarna het verfilmd werd door topregisseur Sean Penn. De filmpremière van Krakauers boek In de ban van de hemel vindt plaats in
oktober 2016. ‘Missoula zal degenen die de stilte al verbroken hebben ongetwijfeld een hart onder de riem steken en degenen die dat nog niet gedurfd hebben bij elkaar
brengen. Een actueel en belangrijk boek.’ the la times ‘Krakauer vertelt niet alleen de verhalen achter deze misdaden. Missoula is net zo briljant geschreven als zijn andere
boeken en hij situeert het verhaal stevig in de context van de sociale geschiedenis.’ the boston globe
A Study Guide for Mark Haddon's "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time", excerpted from Gale's acclaimed Novels for Students. This concise study guide includes
plot summary; character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Novels for
Studentsfor all of your research needs.
This comprehensive book will guide readers through CISSP exam topics, including: Access Control Application Development Security Business Continuity and Disaster Recovery
Planning Cryptography Information Security Governance and Risk Management Legal, Regulations, Investigations and Compliance Operations Security Physical (Environmental)
Security Security Architecture and Design Telecommunications and Network Security This study guide will be complete with 100% coverage of the exam objectives, real world
scenarios, hands-on exercises, and challenging review questions, both in the book as well via the exclusive Sybex Test Engine.
Learning in the university is not always a rest cure. On top of the volume of knowledge to be acquired, the assimilation of new concepts, and the complexity of discipline-specific
procedures and technologies, students must also take into account all the other factors that may impact on the quality of their learning : professors’ requirements, educational
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styles, team assignments, the vagaries of their own attention and memory, their motivation level... To succeed, the student must become a strategist and draw up a battle plan.
Being strategic in one’s studies and learning is to reflect before, during, and after each activity in order to maximize its efficiency ; in other words, to optimize the yield of the
efforts invested to succeed and achieve the competency level prescribed by the training program. This guide sets out the essential knowledge for a better self-understanding and
the principles for dealing efficiently with one’s studies, in order to help students achieve their personal goals.
A Study Guide for Mark Twain's "No. 44, The Mysterious Stranger," excerpted from Gale's acclaimed Short Stories for Students. This concise study guide includes plot summary;
character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Short Stories for
Students for all of your research needs.
JazzTimes has been published continuously since 1970 and is the recipient of numerous awards for journalisim and graphic design. A large crossection of music afficionados and
fans alike view JazzTimes as America's premier jazz magazine.In addition to insightful profiles of emerging and iconic stars, each issue contains over 100 reviews of the latest
CDs, Books and DVDs. Published ten times annually, JazzTimes provides uncompromising coverage of the American jazz scene.
Les Misérables is epic! Hundreds of chapters, dozens of characters and settings--it's easy to lose track of things. Let BookCaps help with this comprehensive annotated study
guide that is complete with character profiles (with pronunciations for names harder to pronounce), chapter summaries, analysis of themes, historical context, and much more!
The original book is also included with the study guide. Get ready for the 2012 movie with this companion to Hugo's classic book!
A Study Guide for James Ramsey Ullman's "Banner in the Sky," excerpted from Gale's acclaimed Novels for Students. This concise study guide includes plot summary;
character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Novels for Students for
all of your research needs.
Net als zoveel andere hardlopers verwonderde de Britse schrijver en hardloper Adharanand Finn zich erover dat Keniaanse atleten, waar ter wereld ze ook lopen, de wedstrijden
overheersen. Anders dan al die andere hardlopers besloot hij op zoek te gaan naar het antwoord. Hij trok met zijn gezin naar Kenia om daar ruim een half jaar te verblijven en
met de Kenianen te gaan lopen. Hij sprak de atleten, de trainers, hoorde de verhalen aan van de plaatselijke bevolking en zag hoe ze leefden - in de professionele
trainingskampen in Eldoret, maar ook in door armoede geteisterde gebieden waar hardlooptalent een uitweg kan bieden uit een kansloze omgeving. Hij hield er een veelgelezen
weblog op de website van The Guardian over bij/em. Finn contrasteert zijn bevindingen met de ervaringen die hij als loper in eigen land heeft opgedaan. Het Keniaanse
hardlopen is een van de grote - nog goeddeels ongeschreven - verhalen in de sport. In dit boek wordt dat verhaal voor het eerst verteld.
The human aspect plays an important role in the social sciences. The behavior of people has become a vital area of focus in the social sciences as well. Interdisciplinary
Behavior and Social Sciences contains papers that were originally presented at the 3rd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science 2014 (ICIBSoS
2014),
A Study Guide for Michael Chabon's "The Amazing Adventures of Kavalier & Clay," excerpted from Gale's acclaimed Novels for Students. This concise study guide includes plot
summary; character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Novels for
Students for all of your research needs.
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen en hun dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met
literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal geen kwestie van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na een
mislukte overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging plaatsvindt. Onder de aanwezigen bevinden zich onder anderen een zevenentachtigjarige
vrouw die lang genoeg heeft geleefd om niet bang te worden als ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst een kind te krijgen maar het
over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze man die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een gijzeling is geworden leren de
aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze tegen wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een leven met verdrietige momenten,
pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun naasten en passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden vrijgelaten maar de politie de gijzelnemer niet in
het appartement aantreft, vormt dat het begin van een serie verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het appartement is gebeurd. Angstige
mensen is een hilarische en tegelijkertijd aangrijpende roman over de kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen die ons redden, zelfs in de meest angstige tijden.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere dag verandert
hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een
meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je dromen over een
toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt?
Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem
vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest vervullen.
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Totally updated for 2011, here's the ultimate study guide for the CISSP exam Considered the most desired certification for IT security professionals, the Certified Information
Systems Security Professional designation is also a career-booster. This comprehensive study guide covers every aspect of the 2011 exam and the latest revision of the CISSP
body of knowledge. It offers advice on how to pass each section of the exam and features expanded coverage of biometrics, auditing and accountability, software security testing,
and other key topics. Included is a CD with two full-length, 250-question sample exams to test your progress. CISSP certification identifies the ultimate IT security professional;
this complete study guide is fully updated to cover all the objectives of the 2011 CISSP exam Provides in-depth knowledge of access control, application development security,
business continuity and disaster recovery planning, cryptography, Information Security governance and risk management, operations security, physical (environmental) security,
security architecture and design, and telecommunications and network security Also covers legal and regulatory investigation and compliance Includes two practice exams and
challenging review questions on the CD Professionals seeking the CISSP certification will boost their chances of success with CISSP: Certified Information Systems Security
Professional Study Guide, 5th Edition.
Nadat zijn geheugen is gewist, wordt Thomas wakker in een grote open ruimte met gigantische muren eromheen. De jongens die er al wonen hebben geen idee wat ze er doen
of waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat ze gevangen zitten in een labyrint, sluit hij zich aan bij de Renners. Overdag proberen de Renners een uitgang te vinden,
maar ’s nachts is het levensgevaarlijk buiten de muren en wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet alles op het spel om uit het labyrint te ontsnappen, en om het
ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter hun lot te ontrafelen.
Vóór het bestaan van WICKED, voordat de Laar was gebouwd en voordat Thomas in het labyrint terechtkwam, werd de aarde geteisterd door zonnevlammen. Mark en Trina
wisten die te overleven. Dat bleek een peulenschil bij wat nog zou volgen. Een onheilspellend virus raast over de aardbol. Het muteert en het ziet ernaar uit dat de mensheid
volledig zal worden weggevaagd. Mark en Trina zijn er echter van overtuigd dat er een mogelijkheid moet bestaan om niet ten onder te gaan. Ze zijn vastbesloten om te
overleven. Maar in deze bijna vergane wereld heeft alles zijn prijs, en ben je voor sommigen dood meer waard dan levend.
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der drie ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd beweegt.' De Tijdreiziger De
vader van de moderne Science Fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch als literair, is aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook
nog steeds tot een van de meest gelezen Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder meer De tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der werelden. Hij schreef De tijdmachine in
1895 waarna het boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen als een van de grote Science Fiction meesterwerken gezien en diende, en dient nog steeds, als belangrijke
inspiratiebron voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn vrienden verslag van zijn verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700. Hij beschrijft zijn kennismaking
met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan de ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi
iedere nacht ten prooi vallen.
High school journalists share the same objectives as professional reporters—finding the story, writing the story, and packaging the story so that it appeals to an audience. Understanding how to
best accomplish these objectives is key to the student on the newspaper, yearbook or Web site staff, but the fundamental art of storytelling and story presentation are not always at the center
of high school journalism classes. Student journalists must first understand that storytelling, at its most basic level, is about people, and that understanding the audience is essential in deciding
how to present the story. This handbook for high school journalists and teachers offers practical tips for all elements of school journalism. The author covers the essential components that
students must understand: information gathering, writing, standard and alternative coverage and packaging. Students will find valuable information about identifying news, interviewing,
research, narrative writing style, editing, visual presentation and layout. The book also covers the legal rights of student journalists, objective vs. opinion writing, staff planning and organization
and Web–based journalism. Each chapter includes study guides for practical applications of the concepts discussed. Instructors considering this book for use in a course may request an
examination copy here.
A comprehensive study guide offering in-depth explanation, essay, and test prep for William Shakespeare’s The Tempest, speculated to be one of the last plays he ever wrote as well as the
most compressed. As a dramatic work of the early-seventeenth-century, it has heavy elements of masque, which includes singing, dancing, supernatural machinery, and a general feeling of
unreality. Moreover, The Tempest covers themes regarding the soul and the human spirit’s capacity for growth. This Bright Notes Study Guide explores the context and history of
Shakespeare’s classic work, helping students to thoroughly explore the reasons it has stood the literary test of time. Each Bright Notes Study Guide contains: - Introductions to the Author and
the Work - Character Summaries - Plot Guides - Section and Chapter Overviews - Test Essay and Study Q&As The Bright Notes Study Guide series offers an in-depth tour of more than 275
classic works of literature, exploring characters, critical commentary, historical background, plots, and themes. This set of study guides encourages readers to dig deeper in their understanding
by including essay questions and answers as well as topics for further research.
CISSP Study Guide - fully updated for the 2018 CISSP Body of Knowledge CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 8th Edition has been
completely updated for the latest 2018 CISSP Body of Knowledge. This bestselling Sybex study guide covers 100% of all exam objectives. You'll prepare for the exam smarter and faster with
Sybex thanks to expert content, real-world examples, advice on passing each section of the exam, access to the Sybex online interactive learning environment, and much more. Reinforce
what you've learned with key topic exam essentials and chapter review questions. Along with the book, you also get access to Sybex's superior online interactive learning environment that
includes: Six unique 150 question practice exams to help you identify where you need to study more. Get more than 90 percent of the answers correct, and you're ready to take the certification
exam. More than 700 Electronic Flashcards to reinforce your learning and give you last-minute test prep before the exam A searchable glossary in PDF to give you instant access to the key
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terms you need to know for the exam Coverage of all of the exam topics in the book means you'll be ready for: Security and Risk Management Asset Security Security Engineering
Communication and Network Security Identity and Access Management Security Assessment and Testing Security Operations Software Development Security
Klassiek, poëtisch meesterwerk over wandelen en leven in de bergen De Schotse bergwandelaar, onderwijzeres en dichter Nan Shepherd bracht haar leven door op zoek naar de essentie
van natuur in de Cairngorms – een adembenemend mooie, maar onheilspellend ruige bergketen in de oostelijke Schotse Hooglanden. Haar levenslange zoektocht leidde tot het schrijven van
deze klassieke bespiegeling over de bergen en onze fantasierijke relatie met die woeste wereld. Shepherd schreef De levende berg tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar liet het manuscript
liggen, totdat het in 1977 werd gepubliceerd en direct werd erkend als een meesterwerk. * Shepherd schrijft elegant en fijngevoelig over de overweldigende schoonheid van de Schotse natuur,
maar ook de hardheid en de ruigheid ervan. – Trouw * Deels memoir, deels veldboek, deels lyrische meditatie over de natuur en onze relatie daartoe. – The New York Times Book Review *
De meeste boeken over bergen zijn geschreven door mannen, en focussen meestal op het bereiken van de top. Nan Shepherds sensuele verkenning van de Cairngorms is verrassend
anders. – Robert Macfarlane * Eindelijk komt Shepherd uit de schaduwen tevoorschijn en wordt De levende berg erkend als een meesterwerk. – The Scotsman
In De laatste vlucht van Julie Clark vlucht Claire van haar perfecte leven. Op het vliegveld ontmoet ze Eva, met wie ze besluit van vliegticket te wisselen. Voor de fans van Ruth Ware. In De
laatste vlucht van Julie Clark heeft Claire Cook ogenschijnlijk het perfecte leven. Ze is getrouwd met een politicus, woont in een prachtig huis in Manhattan en wordt omringd door luxe. Maar
achter gesloten deuren is haar perfecte echtgenoot een licht ontvlambare hork, en met hulp van zijn personeel houdt hij Claire dag en nacht strak in de gaten. Wat hij desondanks niet weet is
dat Claire al maandenlang haar ontsnapping aan het voorbereiden is. Op het vliegveld ontmoet ze Eva, die net als zij op de vlucht is. Ze besluiten van vliegtickets te wisselen: Claire neemt
Eva’s vlucht naar Oakland en Eva gaat naar Puerto Rico. Zo zetten ze hun achtervolgers even op het verkeerde been. Als Eva’s vliegtuig neerstort beseft Claire dat dit haar kans is om
helemaal opnieuw te beginnen – als Eva. Maar dat betekent ook dat ze Eva’s problemen erft... ‘Door Clarks voortstuwende proza zullen lezers verslaafd raken aan het boek en razend
benieuwd zijn naar het lot van Eva en Claire.’ – Kirkus Reviews ‘De morele dilemma’s van beide personages geven gewicht aan deze hartslagverhogende thriller. Clark is een auteur om te
blijven volgen.’ – Publishers Weekly
Het was de zomer waarin de Amerikaanse effectenbeurs floreerde, de president slechts vier uur per dag werkte, een honkballer genaamd Babe Ruth het spel voorgoed veranderde, een
beeldhouwer het idiote plan had opgevat om vier reusachtige hoofden in een berg te houwen, een gigantische overstroming gebieden rond de Mississippi blank zette en een onbekende
vliegenier de bekendste man ter wereld werd. Het was ook de zomer waarin kranten in opkomst waren, de televisie uitgevonden werd, een bomaanslag werd gepleegd op een school in
Michigan, Al Capones macht zijn hoogtepunt bereikte, een ondoordachte beslissing genomen werd die tot de Grote Depressie zou leiden. Bill Bryson vervlecht al deze prestaties tot één groot
avonturenboek vol roekeloos optimisme en uitzinnige energie en beschrijft de zomer waarin de Verenigde Staten de eerste stappen zette naar volwassenheid.
Into Thin AirA Personal Account of the Mount Everest DisasterAnchor
Read about Priscilla the Great, an ordinary girl with extraordinary gifts! This three book bundle includes: Priscilla the Great Book one: If you think middle school is awkward, try going through it
with fire shooting out of your fingers. Priscilla the Great The Kiss of Life: Just when I’m finally getting the hang of my powers, something even more confusing and harder to understand enters
my world…boys. Priscilla the Great Too Little Too Late: When Mom gets brainwashed it's up to me to save her. But even with some new friends and even newer gadgets, will it be too little, too
late? Also includes study guide questions for each of the three books.
‘Frank en wij’ is een perfecte roman voor fans van ‘Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht’ van Mark Haddon, ‘Wij’ van David Nicholls en ‘Het Rosie project’ van Graeme
Simsion! M.M. Banning – Mimi voor intimi – heeft zich teruggetrokken op haar landgoed in Bel Air. Ze heeft ooit een bestseller geschreven maar nu is ze blut: malafide bankiers zijn er met
haar fortuin vandoor gegaan. Voor het eerst sinds tijden moet ze een nieuw boek schrijven. En om ervoor te zorgen dat ze zich aan haar deadline houdt, stuurt haar redacteur een jonge
assistente, Alice. Wanneer Alice aankomt, wordt ze direct aan het werk gezet. Ze moet op Frank passen, Mimi’s negenjarige zoon, die zich kleedt als een jarendertigfilmster en weinig
vriendjes heeft. Hij is autistisch. Terwijl ze Frank beter leert kennen, vraagt ze zich af waar zijn vader is. Mimi probeert achter gesloten deuren te schrijven, maar het wil niet vlotten. Aan Alice
de taak Mimi te helpen met haar boek... ‘Frank en wij’ is een mooie roman van Julia Claiborne Johnson. Vele enthousiaste lezersreacties! ‘Ik vond het geweldig. Grappig en
hartverwarmend.’
Claude Bristol's tough-minded, hard-hitting message remains as fresh and focused today as when his books were first published, when the subconscious mind was less understood. Times
have changed since the late 1940s, but ambitions have not, and millions of Americans have drawn on the no-nonsense techniques described in The Magic of Believing to reach their dreams
and achieve success. Obstacles have become a thing of the past, when they were "blasted" with Bristol's powerful book, T.N.T. - It Rocks the Earth. Adhering to his cornerstone philosophy on
the power of believing, T.N.T. offers practical suggestions on how to accurately and scientifically proceed to get what you want in life. Now, you can learn how to impress your subconscious
mind, and have at your command a power that astounds! This deluxe edition of the classic works, includes a 21st century study guide structured with introspective questions that will allow you
to let the wisdom the author imparts, infiltrate both your conscious and unconscious mind. It’s time to shift into high gear and forward motion, as you commit to your greatest and highest
purpose.
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
Meggie las voor de honderdste keer de afscheidsbrief aan haar ouders: 'Liefste Mo! Lieve Resa! Maak je alsjeblieft geen zorgen. Farid moet Stofvinger vinden om hem voor Basta te
waarschuwen, en ik ga met hem mee. Ik ben niet van plan om lang te blijven, ik wil alleen het Woud zonder Wegen zien en de Spekvorst, de mooie Cosimo en misschien nog de Zwarte Prins
met zijn beer. Ik wil de feeën weerzien en de glasmannetjes en Fenoglio. Hij zal me ook terugschrijven. Jullie weten dat hij het kan. Wees niet ongerust. Capricorno is er immers niet meer. Tot
gauw, duizend kussen, Meggie'
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