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Franklin, Jack, Marla, Thadius, and Caitlin... this unlikely group of assorted misfits are the Cemetarians, a group that will take on any job - no, really, we mean any bloody job (money's a bit tight right now)!
Trudge through disgusting sewers to battle manatee-massacring mermaids and soggy cultists, creep through creepy, fog-littered cemeteries straight out of an ancient Hammer Film soundstage, confront
undead lecherous lodgers and other assorted beasties, creepies, and ghoulies. It all comes down to whether an adolescent giant Automaton, a truly mad, Mad Scientist, a surly Necromancer, a Banshee's
granddaughter, and a reluctant furry monster straight from under your little sister's bed can manage not to kill each other - or, at least, quit fighting over the tele-privilege-schedule long enough to get the job
done! Not likely.
Geschiedenis van het befaamde Italiaanse scootermerk.
Isaac, een vluchteling uit Oeganda, strijkt neer in de VS. Hij wordt verliefd en bouwt een nieuw leven op met Helen, zijn maatschappelijk werker. Zijn ogenschijnlijk kalme bestaan in de Midwest wordt
overschaduwd door het verleden waar hij amper zijn mond over opendoet. Niet alleen om wat hij heeft gedaan, ook om wie hij heeft achtergelaten: de dierbare vriend, de charismatische leider die hem de
revolutie liet kennen en toen alles opofferde om hem te redden. Mengestu?s thema?s ? ballingschap, verlies, eenzaamheid ? opnieuw prachtig uitgewerkt.
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.

Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het schokkendste. Soraya is veertien als Khaddafi haar middelbare school met een bezoek vereert. s Avonds vertelt ze haar moeder hoe
het is gegaan en ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat moment nog niet weten, is dat dat ene, teder overkomende gebaar haar
lot heeft bezegeld. De volgende dag wordt Soraya onder valse voorwendselen meegenomen om plaats te nemen in Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het slachtoffer van
verkrachting, lichamelijk en geestelijk misbruik en marteling. Tot ze tijdens de volksopstanden van 2011 weet te vluchten
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Uit een pand aan de Keizersgracht is een kostbare verzameling van oude zilveren gebruiksvoorwerpen verdwenen. De eigenaar moet aan een hartaanval gestorven zijn. Zijn nichtje, en enig
erfgename, komt verslag doen bij rechercheur De Cock. Een vreemd, onbestemd gevoel bekruipt de grijze speurder. Hoewel dit ogenschijnlijk geen zaak voor hem is, vermoedt hij dat het met
de dood van de zilververzamelaar niet helemaal klopt. Hij gaat met zijn assistent Vledder op onderzoek uit en raakt verstrikt in een van zijn meest bizarre misdaadavonturen.
The automobile industry is evolving rapidly on a worldwide basis. Manufacturers are merging, component design and manufacture are now frequently outsourced instead of being created inhouse, brands are changing and the giant auto makers are expanding deeper into providing financial services to car buyers. The skyrocketing price of gas spurs developments in hybrid
technology and clean diesel, as manufacturers look for ways to improve fuel efficiency. Meanwhile, all of the biggest, most successful firms have become totally global in nature. Plunkett's
Automobile Industry Almanac will be your complete guide to this immense, fascinating industry. On the car dealership side, giant, nationwide holding companies have acquired the best dealers
in major markets. Even the used car business is being taken over by national chains. E-commerce is having profound effects on the car industry. Consumers use the Internet to become better
informed before making a purchase. Online sites like Autobytel steer millions of car buyers toward specific dealers while the same sites deliver competing bids for cars, insurance and financing
in a manner that lowers costs and improves satisfaction among consumers. Meanwhile, auto makers are using the latest in e-commerce methods to manage their supply chains and replenish
their inventories. This exciting new book (which includes a database on CD-ROM) is a complete reference tool for everything you need to know about the car, truck and specialty vehicles
business, including: Automotive industry trends and market research; Mergers, acquisitions, globalization; Automobile manufacturers; Truck makers; Makers of specialty vehicles such as RVs;
Automobile loans, insurance and other financial services; Dealerships; Components manufacturers; Retail auto parts stores; E-commerce ; and much, much more. You'll find a complete
overview, industry analysis and market research report in one superb, value-priced package. This book also includes statistical tables, an automobile industry glossary, industry contacts and
thorough indexes. The corporate profile section of the book includes our proprietary, in-depth profiles of the 400 leading companies in all facets of the automobile industry. Purchasers may
also receive a free copy of the company profiles database on CD-ROM.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak
om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden.
Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij
was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit school komt treft ze de voordeur van het huis open aan. Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een
verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt op de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur Karlsson krijgt de zaak
toegewezen. Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een geheim leven leidde, is haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen voortzetten schakelt
Karlsson Frieda s hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda heeft zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite om de mislukte aanslag op haar leven te verwerken.
En als ze dan ook nog door een van haar patiënten op het spoor van een seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk web. Of is het slechts haar eigen
verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is, na Blauwe maandag
en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda Klein in de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci French een razend spannende en goed geconstrueerde thriller geschreven, waarin het leven van
Frieda stapje voor stapje verder wordt blootgelegd.
This easy-to-use, succinct guide is literally packed with valuable information, supported by 58 maps and 40 pages of colour photographs. Special coverage is given to the gateway cities of
Mumbai and Delhi, famous festivals, ancient temples, bustling markets, and lesser-known beaches. A multitude of interests are considered, ranging from where to go rock climbing, buy
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antiques and silk, to selecting national parks and where to view wildlife. Wide-ranging recommendations are made for the best places to stay and guidance is given for local languages
including Tamil, Telugu, Malayalam, and Konkani.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
Bij verschijning in 1798 deed Lyrische balladen de literatuur op haar grondvesten schudden. Hier waren geen dichters aan het woord die hun verzen in het strenge korset van klassieke vormen persten.
Wordsworth en Coleridge experimenteerden met een eenvoudiger, alledaagser taalgebruik en gaven natuur en gevoel alle ruimte. `Poëzie is de spontane opwelling van krachtige gevoelens. Zo luidde het
credo van Wordsworth in het voorwoord dat hij schreef bij de editie van 1800. Het werd een programma voor de Angelsaksische romantici. En nog altijd is het hét motto voor de romantische poëzie. Diverse
gedichten uit de Lyrische balladen groeiden uit tot klassiekers. Dat geldt met name voor `Het gedicht van de oude zeeman van Coleridge en `Tintern Abbey van Wordsworth.
"The Pearson Concise General Knowledge Manual 2011" is accurate, well-researched and examination-oriented. This best seller helps to master the subject of general knowledge for various competitive
examinations. The book is based on current trends in general knowledge questions featured in various competitive examinations as well as in examinations conducted by UPSC, SSC, Banking Services,
Railway Recruitment Boards, and central and state recruitment bodies. It includes sample practice exercises for each subject area and a comprehensive question bank for practice, in all three media paperpencil, online and on-mobile (GPRS only) platforms. It boasts of an up-to-date national and international Current Affairs section; the latest updates and downloadable test papers available free on the web
companion site."
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als
de beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze
jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie
uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Footprint's fully indexed maps of Goa, included here in both color and black and white, are designed by an in-house cartographic team. This edition covers neighboring Karnataka and Maharashtra, including
Mumbai, the gateway to India, plus background on the region's Portuguese heritage.
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