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AutocarWhitaker's Book ListSchaduwkantLuitingh Sijthoff
Het leven van mensen die niet meer in God geloven maar toch een levensdoel
zoeken.
Bespreking van de fundamentele veranderingen die samenhangen met de
internationale crisis zoals de welvaartsmaatschappij, de zich wijzigende
verhoudingen tussen mannen en vrouwen, technologische ontwikkelingen, etc.
Abc-boek waarvan de tekst gezongen diende te worden, op de wijze van de muziek achterin.
Bij elke letter staat drie maal de letter afgedrukt: A a a, dan 3 regels op rijm, weer de drie
letters en dan de slotregel. Soms wordt een naam in het alfabet gebruikt, soms is de letter
alleen voor het rijm gebruikt, zoals: Z z z Dit 's de winkel van Annet enz. Bevat afbeeldingen
van een aanspreker, een jager, een jongen in een klem, huiswerk maken, dansen, spel, een
stoomboot, Pierrot, een standbeeld van Rembrandt en meer.
Overzicht van de verschillende gedrags- en maatschappijwetenschappelijke aspecten van het
wegverkeer.
Ruth Newman, Schaduwkant Kate Benson krijgt de schrik van haar leven als haar overleden
man opduikt op een recente vakantiefoto Als Kate Benson de vakantiefotos van vrienden
bekijkt, krijgt ze de schrik van haar leven: haar man Charlie staat op de foto. Dat is onmogelijk,
hij is namelijk overleden. Maar Kate weet zeker dat het haar grote liefde is die op de
achtergrond staat. Ze besluit terug te keren naar de plaats waar hij een jaar eerder op
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mysterieuze wijze verdronk. Of werd hij vermoord? Haar vrienden verklaren haar voor gek,
maar Kate ontdekt de schokkende waarheid. Ruth Newman (1977) werkt aan de universiteit
van Cambridge. Haar debuut Vleugels van angst werd bekroond met de Long Barn Books
Award

Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable
een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs,
en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige
trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de
irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring
heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het
hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn
twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden
opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n
stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw
tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij
weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de
jongens te passen...
De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een
allegaartje van Aardse minder-heden die besloten hun heil tussen de sterren te
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zoeken. De afstammelingen daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van
het subcontinent Shant. In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome,
de Man zonder Gezicht, gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving:
iedere volwassen inwoner van Shant draagt een explosieve halsband met unieke
kleurcodering. Wie zich misdraagt, raakt letterlijk het hoofd kwijt! In kanton
Bastern groeit de jonge Mur op in de schaduw van de tempel van de Chilieten,
een misogyne religieuze orde die er de plak voert. Volgens de plaatselijke
gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als Zuivere Knaap alvorens zelf
Chiliet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien komen
er vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende geruchten
over moordende hordes rode barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af
waarom de Anome er niets aan lijkt te gaan doen... De Anome is het eerste boek
in de Durdane trilogie, en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere
versie van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de
Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse
spelling. Bevat 4 pagina's uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance
Integral Edition.
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
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één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een
tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin
zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het
winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen.
Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een
verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet
bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas
Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares,
Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze
het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½
van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Op het titelblad zijn vier kinderen afgebeeld die de letters ABC dragen. Dan volgt een
pagina met het alfabet in kapitaal en onderkast, en een plaat van een lezend meisje
met de tekst; 'Dit is het boek-jen van Oom Jan, waar-in ik le-zen lee-ren kan.' Het abc
omvat 6 pagina's, elk met 4 afbeeldingen met twee regels rijmende tekst. Dan volgen 6
soortgelijke pagina's met dieren, voorwerpen en gebouwen, en tot slot twee pagina's
met afbeeldingen van kinderspel: soldaatje spelen, blindeman, vliegeren en rijden in
een bokkenwagen.
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Aanbevelingen om het dagelijks werk zodanig te organiseren dat het voor het bedrijf
doelmatig en efficiënt is en de werknemer bevrediging schenkt.
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